
 
 

การประชุมเชิงปฏบิัตกิารเรื่อง 
BCG Frontier Research Forum: Sharing Visions for the Future of Personalized Medicine 

7 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30– 13.30 น. 
ณ ห้องบรรยาย 2C1 อาคารศูนยก์ารเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารเรียน 2) 

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดนิทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

และผ่านระบบ Online Zoom Meeting 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                                  
หลักการและเหตุผล 

เน่ืองด้วยในปัจจุบัน personalized medicine มีวัตถุประสงค์เพื่อใหเ้กิดการวินิจฉัยท่ีถูกต้องพร้อมกับการรักษา
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีปรับให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย การวิจัยในด้าน personalized medicine จะท าให้เกิดความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ และท าให้เกิดการพัฒนาวิธีการรักษา การวินิจฉัย และกระบวนการป้องกันท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ 
เพื่อให้เกิดการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจึงถูกจัดข้ึนเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากหลายๆ  
ภาคส่วนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) มาระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ท าให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่าง
งานวิจัยข้ันพื้นฐานกับภาคอุตสาหกรรมและเกิดการสนับสนุน การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงส่งเสริม 
ให้เกิดการพัฒนาก าลังคนท่ีจะมาส่งเสริมด้าน personalized medicine 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท างานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังองค์กรภาครัฐและเอกชน 
สมาคมต่าง ๆ รวมถึงผู้เช่ียวชาญด้านท่ีเกี่ยวข้อง ในการวิจัยและพัฒนาความรู้จากการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สุขภาพ รวมถึงพัฒนาก าลังคนท่ีจะช่วยขับเคลื่อน personalized medicine  

2. เพื่อรวบรวมแนวคิดและข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ในการพิจารณาก าหนดกรอบการวิจัย เกณฑ์การให้ทุน ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ท่ีคาดหวังและแนวทางการบริหารจัดการโครงการวิจัยและการพัฒนาก าลังคนในรูปแบบ Consortium 
ทาง Personalized Medicine 

3. เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการคัดเลือกหรือพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ Consortium ทาง Personalized 
Medicine ต่อไป 



รูปแบบการจัดประชุม 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมีการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid โดยให้ผู้เข้าร่วมลงทะเบียนในระบบ ONSITE & 

ONLINE ภายในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565  
ONSITE คือ ผู้เข้าร่วมต้องมาท่ีห้องประชุม ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (ส าหรับเข้ารับฟังการบรรยาย

พิเศษและการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Stakeholder Engagement Workshop) 
ONLINE คือ ผู้เข้าร่วมใช้โปรแกรม zoom ในการประชุม โดยไม่ต้องมาท่ีสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

(ส าหรับเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ) 
 
กลุ่มเป้าหมายของการประชุม 
             กลุ่มเป้าหมายท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการประชุมน้ี ได้แก่ คณาจารย์และนักวิจัยภายในประเทศ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม  
 
ก าหนดการประชุม 

เวลา กิจกรรม 
07.00 – 08.00 น. เดินทาง 
08.15 – 08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30 – 08.45 น. กล่าวต้อนรบั  

โดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล 
08.45 – 09.00 น. กล่าวเปดิการประชุม  

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อ านวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุน 
ด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม (บพค.) 

09.00 – 09.30 น. การบรรยายพิเศษ (Special Talks) 
หัวข้อ “The Future of Personalized Medicine and the Role of the Private Sector 
– A Pharmaceutical Industry Perspective” 

โดย ดร.นรา เดชะรินทร์ 
รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท B.Grimm Joint Venture Holding 

09.30 – 10.00 น. หัวข้อ “Big Data and Digital Health towards Personalized Medicine” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ สุริยผล  
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และ ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูล  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 



10.00 – 10.30 น. หัวข้อ “Driving Discoveries into Innovation: Lessons Learned from the Scientist-
Enterpreneur” 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิปร วิประกษิต  
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2565  

10.30 – 10.40 น. 
(10 นาที) 

พักรับประทานอาหารว่าง 

10.40 – 12.00 น. การประชุมเชิงปฏบิัตกิาร (Stakeholder Engagement Workshop)  
รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ และอภิปรายเพื่อก าหนดโจทย์และแนวทางการวิจัยข้ันแนวหน้า 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและก าลังคนด้าน Personalized Medicine 

12.00 – 12.10 น. สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการและกล่าวปิดงาน  
12.10 – 13.30 น. สร้างเครือข่ายและรับประทานอาหารกลางวัน 

 
*หมายเหตุ : การเดินทาง 

1. เดินทางด้วยตนเอง 
2. รถตู้รับ – ส่ง มายังสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ฯ (รถออกเวลา 7.00 น. ตรง) 

ณ บริเวณหน้าอาคาร 4 โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  

1. นางสาวรัตติกาล  น้อยเต็ม โทร. 086 092 2093 
2. นางสาวจริยา  อิสระฉันท์ โทร. 082 779 3470 

E-mail : pmub.bcg@gmail.com 


