การประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม
(The International Conference on Occupational and Environmental Diseases: ICOED)
12 – 14 December 2018
Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand
“New Dimensions of OEM in a Globalizing World”
(มิติใหม่ อาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ สิ่งแวดล้อมในยุคโลกาภิวตั น์ )

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๔.๐๐ – ๒๐.๐๐น.

ติดตั้งโปสเตอร์ (บริ เวณหน้าห้องจูปิเตอร์ )
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ณ ห้ องจูปิเตอร์ )

๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.

ลงทะเบียน
 ชี้ แจงหลักการ เหตุผลความเป็ นมา พร้ อมวีดิทศั น์งานประชุ มวิชาการนานาชาติดา้ นโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม
 การแสดงนาฏศิลป์ ไทย
กล่าวยินดีต้อนรับความร่ วมมือระหว่างหน่ วยงาน
 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิง่ เจริ ญชัย อธิ บดีกรมควบคุมโรค
 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิ บดีกรมการแพทย์
 Dr. Liviu Vedrasco ผูแ้ ทน WHO Thailand
 Dr. Francisco Santos O’ Connor ผูแ้ ทน ILO Country Office for Thailand,
Cambodia and Lao PDR
 Dr. Montira Pongsiri ผูแ้ ทน UN Environment Asia-Pacific Regional Office
 Mr. Yoshiyuki Fukuzawa, Managing Trustee of UOEH ผูแ้ ทนศูนย์ประสานงาน
องค์การอนามัยโลกด้านอาชีวอนามัยประจาภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก
 ดร. แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ ผูอ้ านวยการสานักโรคจากการประกอบอาชี พและสิ่ งแวดล้อม
และผูอ้ านวยการศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกด้านอาชี วอนามัยประจาภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้
 นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
รับประทานอาหารว่างและเครื่ องดื่ม

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ณ ห้ องจูปิเตอร์ ) (ต่ อ)
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. อภิปราย เรื่ อง “ การดาเนินงานป้ องกันควบคุมโรคและรั กษาโรคจากการประกอบอาชี พและสิ่ งแวดล้ อม
(Prevention, Control and Treatment of Occupational and Environmental Diseases)”
How to Work Guangdong Provincial Hospital for Occupational Diseases Prevention and Treatment
Dr. Hongying Qu, MD., President of GDHOD, สาธารณรัฐประชาชนจีน
How to Work Biomarker and Health Risk Assessment
Dr. Hiroto Izumi, MD., University of Occupational and Environmental Health (UOEH), ประเทศญี่ปุ่น
How to Work Exposure Assessment
Dr. Tomohiko Isobe, MD., National Institute for Environmental Studies (NIES), ประเทศญี่ปุ่น
วิทยากรและร่ วมดาเนินการอภิปรายโดย
ดร. นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
ดร. นลินี ศรี พวง รองผูอ้ านวยการสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. อภิปรายเรื่ อง “โรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational Diseases)”
Occupational Skin Disease
Prof. David Koh, MD., PhD.
Distinguished Professor of Occupational Health and Medicine, University Brunei Darussalam
ILO list of Occupational Disease and how to use it
Prof. Seong Kyu Kang, MD., PhD.
Vice President of ICOH,
Chair and Professor of Dept. of OEM at Gachon University Gil Medical Centre
Recognition and Management of Work-related psychiatric diseases in Japan
Prof. Horie Seichi, MD., PhD.
Director of Center for Stress-related Disease Control and Prevention at UOEH
Occupational Disease Diagnosis
นายแพทย์กิติพงษ์ พนมยงค์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
วิทยากรและร่ วม ดาเนินการอภิปรายโดย
นายแพทย์กิติพงษ์ พนมยงค์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
แพทย์หญิงรชนีกร วีระเจริ ญ สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

ห้ องจูปิเตอร์ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๐ น.)
บรรยายเรื่ อง “สมรรถนะของพยาบาล
อาชีวอนามัยและการปฏิบัติงานในสาธารณรัฐ
เกาหลี
(Competency of Occupational Health Nurses
and Practice in Korea)”
โดย Assoc. Prof. Eunsuk Choi, Ph.D.,
นายกสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัย
สาธารณรัฐเกาหลี
President of Association of occupational
Health Nursing, Republic of Korea
College of Nursing, Institute of Nursing
Science, Kyungpook National University

ห้ องวีนัส (เวลา ๐๙.๐๐ –๑๒.๐๐ น.) (Round Table)
อภิปราย เรื่ อง “ความร่ วมมือด้ านอาชีวอนามัย
ในอาเซียน (ASEAN Cooperation on
Occupational Health)”
(เฉพาะคณะทางานและผู้ทเี่ กี่ยวข้ อง)
โดย ผูแ้ ทน ASEAN Secretariat/ผูแ้ ทน ASEAN –
OSHNET/Dr. Liviu Vedrasco, MD., ผูแ้ ทน WHO
Thailand/Prof. Susumu Ueno, MD., Ph.D. และ
Mr. Yoshiyuki Fukuzawa ผูแ้ ทนมหาวิทยาลัย
UOEH/ผูแ้ ทนจากประเทศใน AEC/
นายแพทย์อดุลย์ บัณฑุกุล รองผูอ้ านวยการ
ด้านอาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
วิทยากรและดาเนินการอภิปราย โดย
ดร. นลินี ศรี พวง รองผูอ้ านวยการสานักโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม
ห้ องจูปิเตอร์ (เวลา ๐๙.๔๐ – ๑๒.๐๐ น.)
ห้ องวีนัส (เวลา ๐๙.๐๐ –๑๒.๐๐ น.) (ต่ อ)
การประชุม Round Table
อภิปรายเรื่ อง
อภิปราย เรื่ อง “ความร่ วมมือด้านอาชีวอนามัย
“กลยุทธ์ การดาเนินงานอาชี วอนามัย
ในอาเซียน (ASEAN Cooperation on Occupational
ในสถานประกอบการ”
(Strategic Management on Occupational Health Health)”
in Workplace)
โดย Prof. David Koh, MD., Ph.D.
Prof. Seong Kyu Kang, MD., Ph.D.
Prof. Horie Seichi, MD., Ph.D.
Assoc. Prof. Eunsuk Choi, MD., Ph.D.
ศาสตราจารย์คลินิก
แพทย์หญิงวิลาวัณย์ จึงประเสริ ฐ
ดาเนินการอภิปรายโดย
นายแพทย์สัจจพล พงษ์ภมร
(Phra Nakhon Si Ayutthaya Hospital)
รับประทานอาหารกลางวัน

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ต่ อ)
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.

พิธีเปิ ดการประชุ ม
โดย ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข
กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์สุขมุ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
๑๓.๓๐ - ๑๓.๔๕ น.
พิธีมอบโล่ รางวัลประกาศเกียรติคุณ
โดย รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข
๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐ น.
เยีย่ มชมโปสเตอร์ วชิ าการ
๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. การนาเสนอผลงานวิชาการด้ วยวาจาประเภทบรรยาย (Oral Presentation) จานวน ๓๐ เรื่ อง
การนาเสนอผลงานวิชาการด้ วยวาจาประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) จานวน ๓๐ เรื่ อง
ห้ อง A : Occupational Health & Occupational Medicine I
ห้ อง B: Occupational Health & Occupational Medicine II
๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
คณะผูว้ ิพากษ์:
คณะผูว้ ิพากษ์:
การนาเสนอผลงานวิชาการ ๑) ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
๑) รองศาสตราจารย์ ดร. วันทนี พันธุ์ประสิ ทธิ์
ด้ วยวาจาประเภทบรรยาย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
(มหาวิทยาลัยมหิ ดล)
๒) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โยธิน เบญจวัง
๒) รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงเนสิ นี ไชยเอีย
(Oral Presentation)
(แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย)
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
(๓๐ เรื่ อง)
๓) นายแพทย์เปรมยศ เปี่ ยมนิธิกุล
๓) รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
(โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
ประธาน: ดร. นลินี ศรี พวง (สานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ)
เลขานุการ: นางสาวชไมพร ชารี (สานักโรคจากการประกอบ
อาชีพฯ)
ห้ อง C: Environmental Health & Environmental Medicine
คณะผูว้ ิพากษ์:
๑) ดร. ทวีสุข พันธุ์เพ็ง
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
๒) นายแพทย์ศรัณย์ ศรี คา
(โรงพยาบาลพระนครศรี อยุธยา)
๓) ดร. อรพันธ์ อันติมานนท์
(ศูนย์พฒั นาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
จังหวัดสมุทรปราการ)
ประธาน: นายแพทย์กิติพงษ์ พนมยงค์
(โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี )
เลขานุการ: นางสาวสุนนั ท์ นาคกร
(สานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ)

(มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ)
ประธาน: ดร. วรรณา จงจิตรไพศาล (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
เลขานุการ: นางสาวภัทริ นทร์ คณะมี (สานักโรคจากการประกอบ
อาชีพฯ)
ห้ อง D: Policy and Innovative Technology for Health
คณะผูว้ ิพากษ์:
๑) ดร. นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
(กรมควบคุมโรค)
๒) แพทย์หญิงสุมนี วัชรสิ นธุ์
(รองผูอ้ านวยการสานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ)
๓) แพทย์หญิงอรพรรณ ชัยมณี
(โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
ประธาน: นางสาวเพ็ญศรี อนันตกุลนธี
(สานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ)
เลขานุการ: นางสาวนลินทิพย์ ชูโชติแก้ว
(สานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ)

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ต่ อ)
๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
การนาเสนอผลงานวิชาการ
ด้ วยวาจาประเภทโปสเตอร์
(Poster Presentation)
(๓๐ เรื่ อง)

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.

๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.

๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕ น.
๑๑.๑๕ – ๑๑.๓๐ น.
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

การนาเสนอผลงานวิชาการ
ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่มที่ ๑ (P01 - P15)
คณะผูว้ ิพากษ์:
๑) แพทย์หญิงฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนันท์
(มหาวิทยาลัยมหิ ดล)
๒) แพทย์หญิงธนวดี จันทร์เทียน
(สานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ)
๓) นางสาวรุ้งประกาย วิฤทธิ์ชยั
(สานักโรคจากการประกอบอาชีพ)
ประธาน: ดร. พัชร์พิดา ศิริพงศ์โภคิน
(ศูนย์อา้ งอิงทางห้องปฏิบตั ิการและพิษวิทยา
สานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ)
เลขานุการ: นางสาวชลณิ กานต์ สายแก้ว
(ศูนย์อา้ งอิงทางห้องปฏิบตั ิการและพิษวิทยา
สานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ)

การนาเสนอผลงานวิชาการ
ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่มที่ ๒ (P16 - 30)
คณะผูว้ ิพากษ์:
๑) นายแพทย์ธีระศิษฎ์ เฉิ นบารุ ง
(โรงพยาบาลระยอง)
๒) แพทย์หญิงรชนีกร วีระเจริ ญ
(สานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ)
๓) นายณัฐพงศ์ แหละหมัน
(ศูนย์พฒั นาวิชาการอาชี วอนามัยและสิ่ งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ)
ประธาน: นางจุไรวรรณ ศิริรัตน์
(สานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ)
เลขานุการ: นายชยาพล จงเจริ ญ
(ศูนย์พฒั นาวิชาการอาชี วอนามัยและสิ่ งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ)

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ณ ห้ องจูปิเตอร์ )
บรรยาย เรื่ อง “มาตรการความปลอดภัยและกลไกทางกฎหมายด้ านโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่ งแวดล้ อม”
โดย นางสาวสุ ทธินีย ์ มโนสมุทร ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
บรรยาย เรื่ อง “ยุคดิจิตอล ๔.๐ กับ นวัตกรรมเพื่อสุ ขภาพ
(Digital 4.0 and Innovative Technology for Health)”
โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิ ยะฉัตร จิตต์ธรรม สถาบันนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ มหาวิทยาลัยมหิดล
รับประทานอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
สรุ ปผลการประชุ มวิชาการฯ และผลการคัดเลือกงานนาเสนอวิชาการ
พิธีมอบรางวัลการนาเสนอผลงานวิชาการและพิธีปิดการประชุ มฯ
 รางวัลนาเสนอด้ วยวาจาประเภทบรรยาย (Oral Presentation) จานวน ๕ รางวัล
 รางวัลนาเสนอด้ วยวาจาประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) จานวน ๕ รางวัล
โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
รับประทานอาหารกลางวัน
อภิปราย เรื่ อง “การถอดบทเรียนการประชุ มวิชาการนานาชาติ สู่ การจัดทาข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบาย”
โดย ผูแ้ ทนกรมควบคุมโรค/ผูแ้ ทนกรมการแพทย์/และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมฯ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: ๑) นิทรรศการโปสเตอร์ (Poster Exhibition) ระหว่ างวันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๒) รั บประทานอาหารว่ างและเครื่ องดื่ม ระหว่ างวันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕.น. และ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕.น.

