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ที่  อว 78.22/321 

วันที่  23 กุมอาพนัธ์ 2566 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 33  
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล.....................................................................  
        (ผ่าน หัวหน้าฝา่ยบริหารทั่วไป/หัวหน้าฝา่ยทรัพยากรบุคคล/หัวหน้าฝา่ยการพยาบาล) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  โครงการและก าหนดการจัดประชุมวิชาการ จ านวน 1 ชดุ 
 

ด้วย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ 
ร่วมกับ สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย ก าหนดการจัดประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 33 เรื่อง โรงพยาบาลอัจฉริยะ
และจักรวาลนฤมิตทางการแพทย์ (Smart Hospital and Metaverse in Medicine) ในวันที่ 3–4 สิงหาคม 2566 
เวลา 09.00–16.00 น. ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร ส าหรับผู้บริหาร
โรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล นักอุปกรณ์ชีวการแพทย์ วิศวกร นักเทคนิคการแพทย์ นักกายอาพบ าบัด นักวิทยาศาสตร์ 
และช่างอุปกรณ์การแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจอ่ืน ๆ ทั้งอาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์  
 

  ในการนี้ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
และขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถ Download โครงการฯ ได้ที่ 
Website: https://mb.mahidol.ac.th/medequip และสมัครด้วยวิธีออนไลน์ได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3wMP8vd 
หรือแสกน QR CODE สมัครเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 หรือจนกว่าจะเต็ม 
ในอัตราค่าลงทะเบียนรายละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) รับสมัครจ านวน 80–100 ราย ส าหรับข้าราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัดได้ โดยไม่ถือ
เป็นวันลา ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 
 

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 

    ขอแสดงความนับถือ 

 
                     (ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์) 

                      ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ 
ผู้ประสานงาน: นางพิมลพัตร์ บรรลือโชคชัย  
E-mail: pimolpatra.bun@mahidol.ac.th  
โทรศัพท์ 09 2796 8459, 08 3302 3999 
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ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรอุปกรณ์กำรแพทย์ ครั้งที่ 33 
เรื่อง โรงพยำบำลอัจฉริยะและจักรวำลนฤมิตทำงกำรแพทย์  

(Smart Hospital and Metaverse in Medicine) 
วันที่ 3-4 สิงหำคม 2566 

 ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอส ดี อเวนิว ถนนบรมรำชชนนี กรุงเทพมหำนคร 
 

               วัน/เวลำ 
                                        หัวข้อกำรบรรยำย 

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหำคม 2566 
         07.30–08.45 น. ลงทะเบียน 
         08.45–09.00 น. พิธีเปิดงานประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 33 

โดย...พลต ารวจโทหญิง สุวฒันา โภคสวัสดิ ์
       ประธานที่ปรึกษาสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย 

ประธำนกำรประชุมภำคเช้ำ พลต ำรวจโทหญงิ สุวัฒนำ โภคสวัสดิ์ 
เลขำนุกำรกำรประชุมภำคเช้ำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยงยุทธ ขจรปรีดำนนท์ 
         09.00–10.00 น. ปาฐกถาศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชูศักดิ์ เวชแพศย ์

เร่ือง บุหรี่ไฟฟ้ามหันตภัยต่อเด็กและเยาวชนไทย 
   - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ  
     ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบูบุหรี่ 

         10.00–10.30 น. อาหารว่างและชมการแสดงเคร่ืองมือแพทย์ 
         10.30–12.00 น. ระบบการรักษาความปลอดภัยส าหรับเคร่ืองมือแพทย์ (Security for Medical Device System) 

   - รองศาสตราจารย์ ดร.สุรนนัท์ น้อยมณี 
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
   - ดร.ศุภกร กังพิศดาร 
     กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จ ากัด 

         12.00–13.00 น. อาหารกลางวัน 
ประธำนกำรประชุมภำคบ่ำย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมศรี ดำวฉำย 
เลขำนุกำรกำรประชุมภำคบ่ำย อำจำรย์ ดร.วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์ 

          13.00–14.00 น. Paradigm Shift in Healthcare & Smart Healthcare Technology 
   - รองศาสตราจารยน์ันทชัย ทองแป้น 
     คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชวีการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสติ 
   - อาจารย์อนุชิต นิรภัย 
     รองคณบดีฝ่ายพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
     วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสติ 

         14.00–14.30 น. อาหารว่างและชมการแสดงเคร่ืองมือแพทย์ 
 

หน้า 1 จาก 2 
 



 
 

               วัน/เวลำ 
                                        หัวข้อกำรบรรยำย 

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหำคม 2566 
         14.30–15.30 น. The Smart Health Platform for the Development of the Personalized Health Care       

   - รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ชญานิน อ่างทอง   
     คณะแพทยศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

         15.30–16.30 น. การพัฒนา Smart Medical Device เพื่อความมั่นคงทางดา้นเคร่ืองมือแพทย์ของประเทศไทย 
   - คุณพริษฐ์ อารีหทัยรัตน์ 
     กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซ เมด พลัส จ ากัด 

         16.30–17.00 น. ประชุมใหญ่สามญัสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย ประจ าปี 2565 
วันศุกร์ที่ 4 สิงหำคม 2566 
ประธำนกำรประชุมภำคเช้ำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมศรี ดำวฉำย 
เลขำนุกำรกำรประชุมภำคเช้ำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไชย์ณพัฒน์ อภัยวงศ์ 
         9.00–10.00 น. Metaverse in Healthcare 

   - รองศาสตราจารย์ ดร.สื่อจติต์ เพ็ชร์ประสาน   
     รองคณบดีกิตติคุณ วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวทิยาลัยรังสิต 

         10.00–10.30 น. อาหารว่างและชมการแสดงเคร่ืองมือแพทย์ 
         10.30–11.30 น. Long-Covid : A Smart Self-Assessment Tool  

   - อาจารย์ ดร.วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์ 
     ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

         11.30–12.30 น. อาหารกลางวัน 
ประธำนกำรประชุมภำคบ่ำย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมศรี ดำวฉำย 
เลขำนุกำรกำรประชุมภำคบ่ำย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยงยุทธ ขจรปรีดำนนท์ 
         12.30–13.30 น. นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อสุขภาพความปลอดภัยส าหรับผูสู้งอายุและผู้พิการ 

   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก เสือสีนาค 
     ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

         13.30–14.30 น. Field Robotics in Hospital 
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง 
     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

         14.30–15.30 น. Smart ICU 
   - Mr. Alain Wenckebach 
     Chief Executive Officer บริษัท AIXELINK จ ากัด 
   - คุณอาทร ประภาประไพ 
     Chief Executive Officer และ Co-Founder บริษัท มารแ์ซงค์ จ ากัด 

         หมำยเหตุ  อาหารว่างเสิร์ฟในระหว่างการบรรยาย 
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โครงการประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งท่ี 33 

เรื่อง โรงพยาบาลอัจฉริยะและจักรวาลนฤมิตทางการแพทย์  
(Smart Hospital and Metaverse in Medicine) 

วันที่ 3–4 สิงหาคม 2566 
ณ ห้องประชุมอมรินทร์ โรงแรม เอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร 

 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
ในสถานการณ์ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล มีพัฒนาการขึ้นเป็นอย่างมาก ตลอดจนมีการ

น าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนในการท างานทุกระบบ เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิต ในระบบของ
โรงพยาบาลก็เช่นกัน การน าเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการบริการภายในโรงพยาบาล หรือท างาน
แทนระบบการท างานของผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล หรือผู้เกี่ยวข้อง และระบบของเครื่องมือแพทย์พร้อมทั้งเครื่องอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้แต่ละงานในโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการรับบริการที่มีคุณภาพดี มีความปลอดภัย และทันสมัยอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันท าให้เกิดความมั่นคง
ทางด้านสุขภาพของผู้เข้ารับบริการ  

คณะกรรมการด าเนินการจัดประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ฯ ได้พิจารณาถึงความส าคัญข้างต้น และเพื่อให้
บุคลากรทางการแพทย์ ได้เห็นประจักษ์ ตระหนักและเรียนรู้วิธีการ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานให้มีความ
ต่อเนื่อง ก้าวหน้าและทันสมัย อีกทั้งเพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีต่อผู้ป่วย และเป็นการอ านวยความสะดวกต่อผู้เข้ารับบริการ 
เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง คณะกรรมการด าเนินการจัดการประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ฯ จึงได้จัด
ประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 33 เร่ือง “โรงพยาบาลอัจฉริยะและจักรวาลนฤมิตทางการแพทย์ (Smart 
Hospital and Metaverse in Medicine)” เป็นระยะเวลา 2 วัน (ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้รับมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ตลอดจนโอกาสการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของบุคลากร
ทางการแพทย์โดยเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวคิดและประเด็นเนื้อหาต่าง ๆ เช่น ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยส าหรับเคร่ืองมือแพทย์, Paradigm Shift in Healthcar & Smart Healthcare Technology, The Smart Health 
Platform for the Development of the Personalized Health Care, การพัฒนา Smart Medical Device เพื่อความ
มั่นคงทางด้านเคร่ืองมือแพทย์ของประเทศไทย, Metaverse in Healthcare, Long-Covid : A Smart Self-Assessment 
Tool, นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อสุขภาพ ความปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ, Smart ICU เป็นต้น การประชุมดังกล่าว
ด าเนินการตามประกาศสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการการ จัด
ประชุมทางวิชาการ (MB MICE) พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 
 

2.  วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าประชุม ประกอบด้วย แพทย์และพยาบาลสาขาวิชาต่าง ๆ วิศวกรชีวการแพทย์
และช่างอุปกรณ์การแพทย์ ได้มีโอกาสเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโรงพยาบาลและทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า
น าสมัย เพื่อการเตรียมความพร้อมมุ่งมั่นสู่สมาร์ทฮอสพิทัล  
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 2. เพื่อให้ได้รับประสบการณ์  และข้อปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาไปเป็นสมาร์ทฮอสพิทัล จากมุมมองของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ปฎิบัติในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

3. เพื่อให้แนวคิด พลังผลักดัน และแรงจูงใจในการศึกษา การวิจัย ด้านเครื่องมือแพทย์เพิ่มมากขึ้น ในการรองรับ 
สมาร์ทฮอสพิทัล  
 4. เพื่อให้เกิดเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ การเผยแพร่วิทยาการทางการแพทย์ ในการบริการผู้ป่วย และการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเป็นระบบทั่วภูมิภาค 
 

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ 
   สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย 
  

4.  วัน เวลาและสถานที่ 

  วันที่ 3–4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00–16.00 น. 

  ณ ห้องประชุมอมรินทร์ โรงแรม เอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร 
 

5.  อัตราค่าลงทะเบียน  

 รายละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)  รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน 
 

6.  แนวทางการจัดประชุม 
 บรรยาย อภิปราย แสดงและสาธิต  
 

7.  ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล วิศวกรชีวการแพทย์ นักอุปกรณ์ชีวการแพทย์ นักกายภาพบ าบัด

นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และช่างอุปกรณ์การแพทย์ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจอ่ืน ๆ 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

8.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 80–100 ราย  

 

9.  รายชื่อวิทยากร  
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประกิต สาทีสาธกกิจ 8. รองศาสตราจารย์ ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน 

  2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรนนัท์ น้อยมณี       9. อาจารย์ ดร.วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์ 
         3. ดร.ศุภกร กังพิศดาร      10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก เสือสีนาค 

4. รองศาสตราจารย์นนัทชยั ทองแป้น        11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภชัย วงศบ์ุณย์ยง 
5. อาจารย์อนุชิต นิรภัย     12. Mr. Alain Wenchkebach 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ชญานนิ อ่างทอง             13. คุณอาทร ประภาประไพ 
7. คุณพริษฐ์ อารียหทัยรัตน์              
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
 1. ผู้เข้าประชุมสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นแก่ระบบงานโรงพยาบาล 
และบุคลากรทางการแพทย์ 
 2. ผู้เข้าประชุมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการให้บริการและดูแลสุขภาพที่มีผู้ปว่ยเป็นศูนย์กลาง 
 3. ผู้เข้าประชุมมีโอกาสเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ ระบบงาน และบุคลากร  
ในการเป็นสมาร์ทฮอสพิทัล  
 4. ผู้เข้าประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติ แนวคิด และการปฏิบัติงาน ระหว่างบุคลากร   
ทางการแพทย์ร่วมกัน 
 

11.  ที่อยูส่ าหรับตดิต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

 นางพิมลพัตร์ บรรลือโชคชัย 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชวีการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

            โทรศัพท์ 0 2441 9350, 0 2441 9742, 09 2796 8459 โทรสาร 0 2441 0193 
 E-mail : pimolpatra.bun@mahidol.ac.th   
       Webpage : https://mb.mahidol.ac.th/medequip 

 
 

12.  ก าหนดการ วิธีการรับสมคัร และการช าระค่าลงทะเบียน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน) 
12.1  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรม หรือ download รายละเอียดโครงการไดท้ี ่:- 
               Website : https://mb.mahidol.ac.th/medequip  
       หรือ สมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ลิงก ์https://bit.ly/3wMP8vd 
       หรือ สแกน QR CODE 

 
 

 
         ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 หรือจนกว่าจะเต็ม 

   12.2  ทางศูนยฯ์ จะแจ้งผลการรับสมัคร และยืนยันการรับสมัครไปยัง e-mail ที่ผู้สมัครแจ้งไว ้
           12.3 การช าระค่าลงทะเบียน เมื่อได้รับการยืนยันเข้าร่วมประชุมแล้ว  
                 ผู้สมัครสามารถช าระคา่ลงทะเบียนได้ตัง้แต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2566  
                 โดยโอนเงินเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” เลขที่บัญชี 016-2-10322-3  
                   ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาศิริราช บญัชีออมทรัพย์  

        พร้อมทั้งแนบส าเนาหลักฐานการโอนเงินเข้าในระบบการช าระค่าลงทะเบียนที่ 
                  Website : https://mb.mahidol.ac.th/medequip  
                 หรือที่ลิงก์ https://bit.ly/3EBI4pI 
                 หรือสแกน QR CODE 
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