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การประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  
 (The International Conference on Occupational and Environmental Diseases : ICOED)  

๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑, Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand 
  “New Dimensions of OEM in a Globalizing World”  

(มิติใหม่อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์) 

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๑๔.๐๐ – ๒๐.๐๐น. ติดตั้งโปสเตอร์ (บริเวณหน้าห้องจูปิเตอร์) 

 
วันที ่๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ณ ห้องจูปิเตอร์ฮอล์ (Jupiter Hall)) 

๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ลงทะเบียน 
 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.   การแสดงนาฏศิลป์ไทย (Amazing Thailand) 
 ชมวีดิทัศน์งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

 
๐๙.๑๕  - ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการประชุม 

โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค  
กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
พิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ (จ านวน ๕ โล่ ส าหรับบุคลากรดีเด่น)  
โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค 
 

๐๙.๓๐  - ๑๐.๓๐ น. กล่าวยินดีต้อนรับความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน   (Welcome Remarks) 
 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ 
 Dr. Liviu Vedrasco ผู้แทน  WHO Thailand* 
 Dr. Francisco Santos   O’ Connor  ผู้แทน ILO Country Office for Thailand,  

Cambodia and Lao PDR 
 Dr. Montira Pongsiri ผู้แทน UN Environment Asia-Pacific Regional Office 
 Dr. Horie Seichi  ผู้แทน  UOEH  ศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกด้านอาชีวอนามัย

ประจ าภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก 
 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
 



หน้า ๒ จาก  ๖ 
 

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ณ ห้องจูปิเตอร์ฮอล์ (Jupiter Hall)) (ต่อ) 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. อภิปราย เรื่อง “ การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและรักษาโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดล้อม (Prevention, Control and Treatment  of Occupational and 
Environmental Diseases)” 
Strategy and Implementation of Occupational Disease Prevention and Control in 
Guangdong 
Dr. Hongying Qu, MD., President of   Guangdong Province Hospital for Occupational Disease Prevention 

and Treatment (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: In Case of  Large Scale Birth Cohort and 
Exposomics 
Dr. Tomohiko Isobe, MD., National Institute for Environmental Studies (NIES),  
ประเทศญี่ปุ่น 
วิทยากรและร่วมด าเนินการอภิปรายโดย  
ดร. นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
ดร. นลินี ศรีพวง รองผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  
 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. อภิปรายเรื่อง “โรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational Diseases)” 

Occupational Skin Disease 
Prof. Dr. David Koh, MD., PhD.  
Distinguished Professor of Occupational Health and Medicine,  
University Brunei Darussalam (UBD) 
ILO list of Occupational Disease and how to use it         
Prof. Dr. 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. Dr. Horie Seichi, MD., PhD.  
Director of Center for Stress-related Disease Control and Prevention at UOEH 
Occupational Disease Diagnosis 
นายแพทย์กิติพงษ์ พนมยงค์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  
วิทยากรและร่วมด าเนินการอภิปรายโดย  
นายแพทย์กิติพงษ์ พนมยงค์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
แพทย์หญิงรชนีกร วีระเจริญ ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม   
 
 



หน้า ๓ จาก  ๖ 
 

วันที ่๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ห้องจูปิเตอร์ฮอล์ (Jupiter Hall)) 

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

ห้องวีนัส (Venus) 
(เวลา ๐๙.๐๐ –๑๒.๐๐ น.) (Round Table) 
อภิปราย เรื่อง “ความร่วมมือด้านอาชีวอนามัย 
ในอาเซียน (ASEAN Cooperation on 
Occupational Health)” 
โดย   

 ผู้แทน ASEAN Secretariat 
(Ms. Jennifer E dela Rosa และ  

Ms.  Alautiah Miftahayati Rahmunanda) 
 ผู้แทน ILO Country Office for 

Thailand,  Cambodia and Lao PDR 
(Dr. Francisco Santos   O’ Connor)   

 ผู้แทนมหาวิทยาลัย UOEH ( Prof. Dr. 
Susumu Ueno, MD., Ph.D และ 
Prof. Dr. Horie Seichi, MD., Ph.D. 

 ผู้แทนจากประเทศใน AEC  
( Dr. Valeriano V. Timbang JR.  
ผู้แทนด้านสาธารณสุขจากสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์  Dr. Priya Ragunath ผู้แทน
ด้านสาธารณสุขจากสหพันธรัฐมาเลเซีย 

           Dr. Aung Min Myat ผู้แทนด้าน  
           สาธารณสุขจากประเทศผู้แทนด้าน 
            สาธารณสุขจากสหภาพพม่า) 

 นายแพทย์อดุลย์ บัณฑุกุล   
           รองผู้อ านวยการด้านอาชีวเวชศาสตร์ 
           และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
           โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  
          และนายกสมาคมโรคจากการประกอบ 
           อาชีพและสิ่งแวดล้อมนพรัตนราชธานี 

 ดร. นลินี ศรีพวง 
รองผู้อ านวยการส านักโรคจากการ  
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  

วิทยากรและด าเนินการอภิปราย โดย 
ดร. นลินี ศรีพวง 
รองผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม  
 



หน้า ๔ จาก  ๖ 
 

  วันที ่๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ต่อ) 

๐๙.๔๐ – ๑๒.๐๐ น. ห้องจูปิเตอร์ฮอล์ (Jupiter Hall)) 
(เวลา ๐๙.๔๐ – ๑๒.๐๐ น.)  
อภิปรายเรื่อง “กลยุทธ์การด าเนินงาน 
อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ”  
(Strategic Management on Occupational 
Health in Workplace)  
โดย  Prof. Dr. David Koh, MD., Ph.D. 
       Prof. Dr. Seong Kyu Kang,  MD., Ph.D. 
       Prof. Dr. Horie Seichi,  MD., Ph.D. 
       Assoc. Prof. Dr. Eunsuk Choi,MD., Ph.D. 
       ศาสตราจารย์คลินิก  
       แพทย์หญิงวิลาวัณย์  จึงประเสริฐ 
วิทยากรและด าเนินการอภิปราย โดย  
นายแพทย์สัจจพล พงษ์ภมร  
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

ห้องวีนัส (Venus) 
(เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)  (ต่อ) 
การประชุม Round Table 
อภิปราย เรื่อง  
“ความร่วมมือด้านอาชีวอนามัย 
ในอาเซียน (ASEAN Cooperation on 
Occupational Health)” 
 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  การน าเสนอผลงานวิชาการ 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.          
การน าเสนอผลงานวิชาการ 
ด้วยวาจาประเภทบรรยาย  
(Oral Presentation)  

(๓๐ เร่ือง) 

ห้องจูปิเตอร์ (Jupiter) :  
Occupational Health & Occupational 
Medicine I 
คณะผู้วิพากษ์:  
๑) ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทยพ์รชัย สิทธิศรณัย์กุล  
    (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
๒) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โยธิน เบญจวัง  
    (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
๓) นายแพทย์เปรมยศ  เปี่ยมนิธิกลุ  
    (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)  
ประธาน: ดร.นลินี ศรีพวง (ส านักโรคจากการประกอบ
อาชีพฯ)  
เลขานุการ: นางสาวชไมพร ชาร ี 
              (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ) 
คณะผู้ประสานงานประจ าห้อง: 
๑) นางสาวศิริพร พรพิรณุโรจน ์
    (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ)  
๒) นายณัฐพล ประทีปเมือง   
   (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ) 
 
 
 

ห้องวีนสั (Venus):  
 Occupational Health & Occupational 
Medicine III 
คณะผู้วิพากษ์:  
๑) รองศาสตราจารย์ ดร. วันทนี พันธุ์ประสิทธ์ิ    
     (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
๒) รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงเนสินี ไชยเอีย  
     (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย  
    เอกปัญญาสกุล  
     (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
ประธาน: ดร. วรรณา จงจติรไพศาล  
             (โรงพยาบาลนพรตันราชธานี) 
เลขานุการ: นางสาวภัทรินทร์ คณะม ี  
               (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ) 
คณะผู้ประสานงานประจ าห้อง: 
๑) นางสาวประภาศรี สามใจ 
     (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ) 
๒) นางสาวจรยิา ผาทอง 
     (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ) 
 
 
 



หน้า ๕ จาก  ๖ 
 

วันที ่๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ต่อ) 
๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.          

การน าเสนอผลงานวิชาการ 
ด้วยวาจาประเภทบรรยาย  
(Oral Presentation)  

(๓๐ เร่ือง) 

ห้องเจมินี ่(Gemini):  
Environmental Health & Environmental 
Medicine 
คณะผู้วิพากษ์:  
๑) ดร. ทวีสุข พันธุ์เพ็ง    
    (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์) 
๒) นายแพทย์ศรณัย์ ศรคี า 
    (โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา) 
๓) ดร. อรพันธ์ อันติมานนท์  
    (ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
    จังหวัดสมุทรปราการ) 
ประธาน: นายแพทย์กิติพงษ์ พนมยงค์  
             (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 
เลขานุการ: นางสาวสุนันท์  นาคกร  
               (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ) 
คณะผู้ประสานงานประจ าห้อง:  
๑) นางสาวทัศภรณ์ ผูกจิตร  
    (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ)  
๒) นายอัศวิน กลิ่นสอนแทน  
    (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ) 

ห้องเวอร์โก (Virgo):  
Policy and Innovative Technology for Health 
คณะผู้วิพากษ์:  
๑) ดร. นายแพทยส์มเกยีรติ ศริิรตันพฤกษ์   
    (กรมควบคุมโรค) 
๒) แพทย์หญิงสุมนี  วัชรสินธุ์ 
    (รองผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ) 
๓) แพทย์หญิงอรพรรณ ชัยมณี  
    (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 
ประธาน:  นางสาวเพ็ญศรี อนันตกุลนธี   
    (รองผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ) 
เลขานุการ: นางสาวนลินทิพย์ ชูโชติแก้ว 
              (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ) 
คณะผู้ประสานงานประจ าห้อง D : 
๑) นายสรสมรรถ บญุทวีวุฒิ  
    (ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา  
     ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ) 
๒) นายพัฒน ์เรืองขจิต  
    (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ)  
 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.          
การน าเสนอผลงาน

วิชาการด้วยวาจาประเภท
โปสเตอร์ 

(Poster Presentation) 
(๓๐ เร่ือง) 

การน าเสนอผลงานวิชาการ  
ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
กลุ่มที่ ๑ (P01 - P15) 
คณะผู้วิพากษ์:  
๑)  แพทย์หญิงฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนันท์  
    (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
๒) แพทย์หญิงธนวดี  จันทร์เทียน  
    (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ) 
๓) นางสาวรุ้งประกาย วิฤทธ์ิชัย  
     (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพ) 
ประธาน: ดร. พัชร์พิดา ศิริพงศ์โภคิน  
           (ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา 
           ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ) 
เลขานุการ: นางสาวชลณิกานต์ สายแก้ว 
              (ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา 
 ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ) 
ผู้ประสานงานประจ าโปสเตอร์กลุ่มที่ ๑:  
นางสาวมัชฌิมา จันทราช  
(ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
จังหวัดระยอง ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ) 
 

การน าเสนอผลงานวิชาการ  
ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
กลุ่มที่ ๒ (P16 - 30) 
คณะผู้วิพากษ์:  
 ๑) นายแพทย์ธีระศิษฎ์ เฉินบ ารุง 
     (โรงพยาบาลระยอง) 
๒) แพทย์หญิงรชนีกร วีระเจริญ  
    (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ) 
๓) นายณัฐพงศ์ แหละหมัน  
    (ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวดั
ระยอง ) 
ประธาน: นางจุไรวรรณ ศริิรัตน์  
            (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ) 
เลขานุการ: นายชยาพล จงเจริญ 
     (ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวดั
ระยอง) 
ผู้ประสานงานประจ าโปสเตอร์กลุม่ที ่๒:  
ว่าท่ีร้อยตรตีรีรยา ศาลางาม  
(ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ) 

ผู้ประสานการจัดท าแบบเกณฑ์ประเมนิการน าเสนอผลงานวิชาการ 
๑) นางสาวนางสาวทัศภรณ์ ผูกจิตร (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ) 
๒) นางสาวภัทราวด ีขาวจันทร์ (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ) 



หน้า ๖ จาก  ๖ 
 

 

วันที ่๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ณ ห้องจูปิเตอร์) 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง “มาตรการความปลอดภัยและกลไกทางกฎหมายด้านโรคจากการประกอบอาชีพ 

และสิ่งแวดล้อม”   
โดย   นางสาวสุทธินีย์  มโนสมุทร   ศูนย์กฎหมาย  กรมควบคุมโรค 
 

๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง  “ยุคดิจิตอล  ๔.๐ กับ นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ   
                  (Digital 4.0 and Innovative Technology for Health)” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕  น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๑๑.๑๕  – ๑๑.๓๐ น.  สรุปผลการประชุมวิชาการฯ และผลการคัดเลือกงานน าเสนอวิชาการ 

โดย ดร. นลินี ศรีพวง รองผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
 

๑๑.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.  พิธีมอบรางวัลการน าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจาประเภทบรรยาย  
(Oral Presentation) และประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

โดย นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 พิธีปิดการประชุมฯ 

โดย นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
กล่าวรายงาน โดย ดร. นลินี ศรีพวง  
                      รองผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. อภิปราย เรื่อง “การถอดบทเรียนการประชุมวิชาการนานาชาติ  

                    สู่การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย” 
โดย ผู้แทนกรมควบคุมโรค/ผู้แทนกรมการแพทย์/และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ที่เก่ียวข้อง 
 

หมายเหตุ:  ๑)  (*)  Dr. Liviu Vedrasco  ผู้แทน  WHO Thailand  
                               เลื่อนมากล่าว Welcome Remarks ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๕ – ๐๘.๓๐ น. 
                        ๒) นิทรรศการโปสเตอร์ (Poster Exhibition)  

           ระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.      
           วันท่ี ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

                        ๓)  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
                             ระหว่างวนัท่ี ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  

           วันท่ี ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕.น. 


