
การประชุมวิชาการจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ 
Genomics and Genetics Conference (GGC2016) 

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ 
วันที ่11 กรกฎาคม 2559 

08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00-09.30 น.  พิธีเปิด  
   เปิดงาน และแนะน าสมาคมฯ (20 นาที) 
   โดย ศ.ดร. เพทาย  เย็นจิตโสมนัส 

นายกสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย 
เปิดตัววารสาร Genomics and Genetics (10 นาที) 

   โดย รศ.ดร. อรินทิพย์  ธรรมชัยพิเนต 
บรรณาธิการวารสาร Genomics and Genetics 

Session I: Human Genomics and Genomics of Other Organisms 
09.30-10.00 น.  Human Genome and Genomics (30 นาที) 

ศ.ดร. เพทาย  เย็นจิตโสมนสั 
 หน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสรมิการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
10.00-10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง (30 นาที) 
10.30-11.00 น.  Genomics of Non-Model Organisms (30 นาที) 

ดร. สิทธิโชค ตั้งภสัสรเรือง 
 ห้องปฏิบัติการวิจยัจีโนม  สถาบันจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
Session II: Bioinformatics and Big Data Analysis 
11.00-11.30 น.  Bioinformatics and Big Data Analysis (30 นาที) 

ดร. ศิษเฎศ ทองสิมา 
 หน่วยวิจัยเทคโนโลยจีีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
11.30-12.00 น.  Precision Medicine and Big Data (30 นาที) 

ผศ.ดร. ประพัฒน์ สรุิยผล 
 หน่วยชีวสารสนเทศและจัดการขอ้มูลวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน (60 นาที) 
13.00-14.00 น.  ชมโปสเตอร์และงานแสดงสินค้า (60 นาที) 
Session III: Genomics and Genetics of Human Diseases 
14.00-14.30 น.  Genomics and Genetics of Human Malformations (30 นาที) 

อ.ทพ. พีรนิธ กันตะบุตร 
 ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมส าหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
14.30-15.00 น.  Genomics and Genetics of Diseases in Children (30 นาที) 

ศ.นพ. วรศักดิ์  โชติเลอศักดิ ์
 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
15.00-15.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง (30 นาที) 
15.30-16.00 น.  Genomics and Genetics of Diabetes (30 นาที) 

อ.ดร. ประภาพร จึงตระกลู 
 หน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสรมิการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
16.00-16.30 น.  Genomics and Genetics of Kidney Stone Disease (30 นาที) 

อ.ดร. นัญวรรณ  รุ่งโรจน ์
 หน่วยอณูพันธุศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจยั คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 



 
 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 

Session IV: Individualized and Precision Medicine 
09.00-09.30 น.  Individualized and Precision Medicine (30 นาที) 

รศ.นพ. มานพ พิทักษ์ภากร 
 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล 
09.30-10.00 น.  Individualized Medicine for Cancer (30 นาที) 

อ.ดร.พญ. ณฐินี จินาวัฒน ์
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล 
10.00-10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง (30 นาที) 
Session V: Pharmacogenomics 
10.30-11.00 น.  Thailand Pharmacogenomics initiatives (30 นาที) 

ศ.ดร.วสันต์ จันทราทติย ์
 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลัยมหิดล  
11.00-11.30 น.  Pharmacogenomics of severe cutaneous adverse drug reactions (30 นาที) 

ศ.ดร. วิจิตรา ทัศนียกลุ 
 ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
Session VI: Genome Editing and Applications 
11.30-12.00 น.  Genome Editing and Application (30 นาที) 

ศ.นพ. วรศักดิ์  โชติเลอศักดิ ์
 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน (60 นาที) 
13.00-14.00 น.  ชมโปสเตอร์และงานแสดงสินค้า (60 นาที) 
14.00-14.30 น. Genome Editing and Application: Towards Treatment for Thalassemia using Induced 

Pluripotent Stem Cells (30 นาที) 
ดร. เมธิจติ วัฒนพานิช 

 สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล 
14.30-15.00 น.  Genome Editing and Applications in Neurodegenerative Disease and Beta-Thalassemia  

(30 นาที) 
ดร. อลสิา ทับสุวรรณ 

 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล  
15.00-15.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง (30 นาที) 
Session VII: Proteomics, Protein Structure and Functions 
15.30-16.00 น.  Mass spectrophotometry for peptidome and proteome research (30 นาที) 

ดร. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 
 ห้องปฏิบัติการโปรตโีอมิกส์ สถาบนัจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
16.00-16.30 น.  Putting Proteomics into a Picture (30 นาที) 

อ.ดร. ป๋วย อุ่นใจ 
 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
16.30-16.40 น.  กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม (10 นาที)  


