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การประชุมผูเ้ ชี่ยวชาญโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การอนามัยโลก
เมื่อวันที่ 26-28 เม.ย. 2560 ศู นย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก ด้านค้นคว้าและอบรมโรคไวรัสสัตว์สู่คน
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งมี ศ.นพ.ธีระวัฒน์
เหมะจุฑา ผูอ้ านวยการศูนย์ฯ และหัวหน้า โครงการทุนวิจยั แกนนา 2556 เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมผูเ้ ชี่ยวชาญ
โรคพิษสุนขั บ้าขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO Rabies Experts Consultation Meeting ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
โลกพิษสุนขั บ้าจาก 25 ประเทศทัวโลก
่ รวม 78 คน ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ และหาข้อสรุปในประเด็นต่างๆ
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคู่มือด้านห้องปฏิบตั ิการชันสู ตรโรคพิษสุนัขบ้าฉบับใหม่และการจัดทารายงาน WHO
Expert Consultation on Rabies ฉบับใหม่
ประเด็นอภิปราย อาทิ
• แผนยุทธศาสตร์องค์การอนามัยโลกทีจ่ ะกวาดล ้างโรค
พิษสุนขั บ้าทีม่ เี ป้ าหมาย “0 By 30” ทีจ่ ะไม่พบผูป้ ่ วยเสียชีวติ
จากโรคพิษสุนขั บ้าทัวโลกภายในปี
่
ค.ศ. 2030
• การใช้วคั ซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าและอิมมูโนโกลบูลนิ ต้านเชื้อ
โรคพิษสุนขั บ้า
• แนวทางการเฝ้ าระวังโรคพิษสุนขั บ้าทัง้ ในคนและสัตว์
• การทาหมันสุนขั ด้วยการฉีดสารเคมีเข้าลูกอัณฑะสุนขั ที่ สวทช.
สนับสนุนแก่คณะวิจยั ของ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เมือ่ ปี 2547

วันที่ 28 เม.ย. 2560 การประชุมจัดการแถลงข่าวร่วมระหว่าง 3 หน่ วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข โดยท่าน
ปลัด กระทรวงฯ นพ.โสภณ เมฆธน คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย โดยท่ า นคณบดี
ศ.นพ.สุ ท ธิ พ งศ์ วัช รสิน ธุ และผู แ้ ทนองค์การอนามัย โลก ดร. Bernadette Abela-Ridder โดยมี
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เป็ นผูด้ าเนินการอภิปรายในงานกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างสามหน่ วยงานในการควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าในประเทศไทยและระดับโลก โดยประเทศไทยมีเป้ าหมายที่จะไม่ พบผู เ้ สียชี วิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
ภายในปี 2020 (พ.ศ.2563)

นาเสนอผลงานวิจยั ด้าน Quantum Nano ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดร. อนิวรรตน์ ตันเดชานุ รตั น์ ผู ร้ ่ วมวิจยั ในโครงการ “โครงสร้างควอนตัมนาโนกลุ่มแอนติโมนีสาหรับการ
พัฒนาตัวตรวจจับแสงอินฟราเรด” ซึง่ มี ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว นักวิจยั แกนนา ประจาปี 2558 เป็ นหัวหน้า
โครงการ และนายจิรายุ ศุภศิลป์ นิสิตชัน้ ปี ท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นาเสนอ
ผลงานวิจยั เรื่อง “Raman Spectroscopy of Multi-Stacked Tandem Quantum Nanostructures” และ
“Growth Control of Twin InSb/GaAs Nano-Stripes by Molecular Beam Epitaxy” ในการประชุม
วิชาการ MRS (2017) Spring Meeting & Exhibit ของ Materials Research Society ที่เมือง Phoenix,
Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 17 - 21 เม.ย. 2560 ผลงานวิจยั ทัง้ สองได้รบั ความสนใจจาก
ผูเ้ ข้าร่ วมงานจานวนมาก และจะนาข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมมาประกอบการเขียนบทความวิชาการที่จะ
ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการนานาชาติในลาดับต่อไป

ดร. อนิ วรรตน์ ตันเดชานุ รตั น์ และผลงานวิจยั Tandem Nanostructure Solar Cell ที่นาเสนอ (ซ้าย)
นายจิรายุ ศุภศิลป์ และผลงานวิจยั เกี่ยวกับ Twin Nano-Stripes ที่นาเสนอ (ขวา)

ประชาสัมพันธ์การประชุม Nano-Micro Conference 2017
การประชุม Nano-Micro Conference 2017 จัดขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นเวทีหารือระหว่างผูเ้ ชี่ยวชาญ
นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ตัวแทนภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทัว่ โลก ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนา
และการวิจยั ชัน้ แนวหน้า (Frontier research) ในงานด้านที่เกี่ยวกับ Nano-Micro Science and Engineering
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถนุ ายน 2560 ณ นครเซีย่ งไฮ้ ประเทศจีน การประชุมดังกล่าวนี้ ศ.ดร.สมชาย
วงษ์วเิ ศษ นักวิจยั แกนนา ประจาปี 2556 เป็ นหนึ่ งในคณะกรรมการจัดการประชุม (Organizing Committee)
จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ผู ้ ส นใจเข้ า ร่ ว มการประชุ ม
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
https://nrs.org/meetings/nano-micro2017

ชุดตรวจหาโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ท่แี ยกซีโรทัยป์ ได้ทนั ที (DEN STEP)
DEN STEP เป็ นผลิตภัณฑ์ชุดตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก
ชนิดแรกที่ตรวจหาโปรตีน NS1 ของเชื้อไวรัสเด็งกี่พร้อมกับ
การแยกชนิ ด หรือ ซีโ รทัยป์ ข องไวรัส เด็ งกี่ซ่ึงมี ท ง้ั หมด 4
ชนิ ด ได้ทนั ที โดยใช้หลักการทาปฏิกริ ยิ า ระหว่างแอนติบอดี
ที่จาเพาะต่อโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่แต่ละซีโรทัยป์ กบั
โปรตีน NS1 ในเลือดหรือซีรมั ่ ผูป้ ่ วยโดยตรง ด้วยวิธี ELISA
ทาให้การวินิจฉัยซีโรทัยป์ ของไวรัสในผู ป้ ่ วยทาได้ง่ายกว่าวิธี
มาตรฐาน RT-PCR จึงเป็ นประโยชน์ต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
ซีโรทัยป์ ของไวรัสเด็งกี่ท่ีมีการระบาดในแต่ ละพื้นที่ เพื่อการ
วางแผนเฝ้ าระวัง รวมทัง้ ควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะในปี ทม่ี กี ารระบาดของโรค

ผลงานชิ้นนี้เป็ นส่วนหนึ่ งของโครงการทุนนักวิจยั แกนนา ปี 2558 เรื่อง “การวิจยั แบบบูรณาการเพื่อค้นหาชุด
ของสารบ่งชี้ทางชีวภาพชนิ ดใหม่ ที่นาไปสู่การประยุกต์ใช้กบั การตรวจวินิจฉัย การพยากรณ์ความรุนแรงของ
โรค และการรักษาผูป้ ่ วยไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ ” ซึ่งมี นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ เป็ นหัวหน้าโครงการ
และยังได้รบั รางวัลเหรียญเงิน จากการเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน 45th
International Exhibition of Invention of Geneva ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่
29 มี.ค. – 2 เม.ย. 2560 ทีผ่ ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ Road show โครงการ Chair Professor Grants ประจาปี 2560
โครงการ Chair Professor Grants ประจาปี 2560 ขอเชิญนักวิจยั คณาจารย์ และผูส้ นใจทัว่ ไปร่วมงาน
ประชาสัมพันธ์ (Road show) การเปิ ดรับข้อเสนอโครงการ “ทุนนักวิจยั แกนนา” และ “ทุน NSTDA Chair
Professor” พร้อมทัง้ การบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ “Responsible Conduct of
Research” รายละเอียด ดังนี้
 วันพฤหัสบดีท่ี 11 พ.ค. 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสิรคิ ุณากร 3 ชัน้ 2

อาคารสิรคิ ุณากร สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 วันจันทร์ท่ี 15 พ.ค. 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องการ์เด้น 3-4 โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค กทม.
 วันศุกร์ท่ี 19 พ.ค. 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวสิ ารวาจา ชัน้ 1
สานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ รายละเอียดการเปิ ดรับข้อเสนอโครงการ ประจาปี 2560 ทุนวิจยั มุ่งเป้ าตามคลัสเตอร์
และโปรแกรมของ สวทช. และการบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจยั
ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การสร้างข้อมูล (Fabrication) การดัดแปลงข้อมูล (Falsification) การคัดลอกผลงาน
(Plagiarism) จากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิท่มี ชี ่อื เสียงในวงวิชาการ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ศ.ดร.โสพิศ วงศ์คา และ
รศ.ดร.นิมติ ร มรกต

ม.ขอนแก่น

กทม.

ม.เชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิ ดรับข้อเสนอโครงการ Chair Professor Grants ประจาปี 2560
สวทช. เปิ ดรับข้อเสนอโครงการ Chair Professor Grants ประจาปี 2560 ได้แก่ ทุนนักวิจยั แกนนา จานวน
2 ทุน และทุน NSTDA Chair Professor จานวน 1 ทุน ตัง้ แต่บดั นี้ จนถึง 30 มิถนุ ายน 2560 งบประมาณรวม
ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลาดาเนิ นงาน 5 ปี โดยมีขอบเขตงานวิจยั ทีใ่ ห้การสนับสนุน

โครงการทุนนักวิจยั แกนนา
ทุน ที่ 1 : สนั บ สนุ น การวิจ ยั และพัฒ นาเพื่อ เสริม สร้า ง
ศักยภาพให้กบั อุตสาหกรรมของประเทศที่มีอยู่แล้ว และ/
หรื อ อุ ต สาหกรรมอนาคต ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารเพิ่ ม คุ ณ ค่ า
ผลผลิต และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
โดยไม่จากัดสาขาวิจยั ทัง้ นี้ ไม่น บั รวมอุตสาหกรรมการ
บริการ
ทุน ที่ 2 : สนับ สนุ น ภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีห ลัก คือ
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยี ว สั ดุ
เทคโนโลยี ดิ จิ ท ัล และสอดคล้อ งกับ คลัส เตอร์แ ละ
โปรแกรม ของ สวทช.

โครงการทุน NSTDA Chair Professor
สนับสนุ นงานวิจยั ในระดับ Translational หรือ Applied
Research ซึ่งเป็ นการนาความรูห้ รือทฤษฎี หรือแนวคิดที่มี
อยู่ แ ล้ว จากการวิ จ ัย มาใช้ป ระโยชน์ ต่ อ ยอด และ/หรื อ
เทคโนโลยีเชิงประจักษ์ (Generic Knowledge/ Generic
Technology) ที่จะนาไปสู่งานวิจยั สร้างสรรค์นวัตกรรม
รวมทัง้ การนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ และการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันแก่วงการผลิตในประเทศไทยใน
ภาพรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์: http://www.nstda.or.th/ChairProfessor/
โทรศัพท์: 0 2644 8150 ต่อ 81832 (ดร.สิรกิ ญั จณ์) และ
81833 (สุขฤทัย) 0 2644 8083 (ฐิตวิ รรณ)
โทรสาร: 0 2644 8100 e-mail: chair@nstda.or.th

ที่ปรึกษา ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ คุณฐิตวิ รรณ เกิดสมบุญ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สิรกิ ญั จณ์ เนาวพันธ์ เอื้อเฟื้ อข้อมูล นพ.ปรีดา
มาลาสิทธิ์ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศ.ดร.สมชาย วงศ์วเิ ศษ

