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The 18th National Seminar on Infection Control  
“Maximizing the efficacy of COVID -19 management in Thailand” 

9th – 11th June, 2021  
Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute 

 

 
DATE/TIME 

 
Topics & Speakers 

 

 
Resource person 

9 June, 2021   
07.30 – 08.00 น. Registration  
08.00 – 08.15 น. Opening ceremony  
 กลาวเปดงานโดย 

ดร.นพ.โสภณ  เอี่ยมศิริถาวร 
กลาวรายงานโดย 
นพ.กิตติ์พงศ  สัญชาตวิรุฬห  

 
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
 
ผูอํานวยการสถาบันบําราศนราดูร 
 

08.15 – 09.10 น. COVID-19 in Thailand: an overview  
 ดร.นพ.โสภณ  เอี่ยมศิริถาวร 

 
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
 

09.10 – 10.00 น. Quarantine  
 นพ.ธเรศ       กรัษนัยรวิวงศ  

นพ.รัฐพงษ     บุรีวงษ 
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กองดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศและกักกัน
โรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

10.00 – 10.10 น. Coffee break  
10.10 – 11.00 น. National management 

 
 

 ดร.นพ.โสภณ  เอี่ยมศิริถาวร 
 

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

11.00 – 12.00 น. Lessons learned from COVID–19 
epidemic in Thailand 

 

 รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี  โชติพิทยสุนนท ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

12.00 – 13.00 น. Lunch  
13.00  - 14.00 น. Psychological problems and 

management 
 

 พญ.พรรณพิมล   วิปุลากร 
 
 
 

อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
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DATE/TIME 

 
Topics & Speakers 

 

 
Resource person 

14.00 – 15.00 น. Update on PPE in COVID-19 epidemic                         
 ผศ.พญ.ดรุณี โชติประสิทธิ์สกุล     

               
พว.วราภรณ  เทียนทอง 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
กองดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศและกักกันโรค 
 

15.00 – 15.15 น. Coffee break  
 

15.15 – 16.00 น. Vaccine    
 

 นพ.โสภณ เมฆธน 
นพ.นคร  เปรมศรี 
 

ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข 
ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ 
 

16.00 – 16.45 น. Nosocomial COVID-19   
 

 แพทยหญิงปยวรรณ ลิ้มปญญาเลิศ รองผูอํานวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องคการมหาชน)  

10 June, 2021   
08.30 – 09.30 น. การเฝาระวัง และสอบสวนโรค COVID–19   
 นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศอานนท ผูอํานวยการกองระบาดวิทยา 

  
09.30 – 10.30 น. Laboratory diagnosis  
 ดร.นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล 

ดร.สุมนมาลย อุทยมกุล  
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
สถาบันบําราศนราดูร 
 

10.30 – 11.00 น. Coffee break  
11.00 – 12.00 น. Public communication  

 พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค ผูอํานวยการศูนยจิตรักษกรุงเทพ และผูชวยโฆษกศูนย
บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019    
 

12.00 – 13.00 น. Lunch  
13.00 – 14.30 น. Clinical management  
 นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป 

รศ.นพ.นิธิพัฒน เจียรกุล 
นพ.วีรวัฒน มโนสุทธ ิ(Moderator) 

อธิบดีกรมการแพทย 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
นายแพทยทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
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DATE/TIME 

 
Topics & Speakers 

 

 
Resource person 

14.30 – 15.00 น. Coffee break  
 

15.30 – 16.30 น. Economic impacts and mitigation  

 ผูแทนกระทรวงการคลัง 
 

 

11 June, 2021   
08.30 – 09.30 น. Environmental management during 

COVID-19 epidemic 
 

 อ.ภัทร  วัฒนธรรม 
นายถาวร   ขาวแสง 
พญ.จริยา   แสงสัจจา     (Moderator) 

สมาคมวิศวกรปรับอากาศแหงประเทศ 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
คลินิกศูนยแพทยพัฒนา 
 

09.30 – 10.30 น. International co-operation and 
research GAP  in COVID-19 
management 

 

 ศ. นพ.อนุชา   อภิสารธนรักษ     
Richard Brown    

คณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ผูแทนสํานักงานองคการอนามัยโลก 
ประจําประเทศไทย 
 

10.30 – 11.00 น. Coffee break  
 

11.00 – 12.00 น. Prevention of infection from foreign 
countries 

 

 นพ.โรม         บัวทอง กองดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ 
 

12.00 – 13.00 น. Lunch  
 

13.00 – 15.00 น. Knowledge management and 
innovation 

 
 

 นพ.วิศัลย       มูลศาสตร 
ผศ.นพ.อนุแสง จิตสมเกษม 
 
นพ.ชัยศิริ      ศรีเจริญวิจิตร 
พญ.ณัฐกานต   ชื่นชม 
นพ.สมเกียรติ  ศิริรัตนพฤกษ (Moderator) 

นายแพทยทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร วชิรพยาบาล   
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
สถาบันบําราศนราดูร 
โรงพยาบาลแมสอด 
นายแพทยทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 

 
 


