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การประชมุผูเ้ช่ียวชาญโรคพษิสนุัขบา้ขององคก์ารอนามยัโลก 

เมื่อวนัที่ 26-28 เม.ย. 2560 ศูนยค์วามร่วมมือองคก์ารอนามยัโลก ดา้นคน้ควา้และอบรมโรคไวรสัสตัวสู่์คน    

คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งม ีศ.นพ.ธีระวฒัน ์

เหมะจุฑา ผูอ้  านวยการศูนยฯ์ และหวัหนา้โครงการทุนวจิยัแกนน า 2556 เป็นเจา้ภาพจดัการประชุมผูเ้ช่ียวชาญ

โรคพษิสุนขับา้ขององคก์ารอนามยัโลก หรอื WHO Rabies Experts Consultation Meeting ผูเ้ชี่ยวชาญดา้น

โลกพษิสุนขับา้จาก 25 ประเทศท ัว่โลก รวม 78 คน ไดเ้ขา้ร่วมประชมุปรกึษาหารอื และหาขอ้สรุปในประเด็นต่างๆ 

เพื่อน าไปสู่การพฒันาคู่มือดา้นหอ้งปฏิบตัิการชนัสูตรโรคพิษสุนัขบา้ฉบบัใหม่และการจดัท ารายงาน WHO 

Expert Consultation on Rabies ฉบบัใหม่

ประเด็นอภปิราย อาท ิ

• แผนยุทธศาสตรอ์งคก์ารอนามยัโลกทีจ่ะกวาดลา้งโรค

พษิสุนขับา้ทีม่เีป้าหมาย “0 By 30” ทีจ่ะไม่พบผูป่้วยเสยีชวีติ

จากโรคพษิสุนขับา้ท ัว่โลกภายในปี ค.ศ. 2030 

• การใชว้คัซนีป้องกนัโรคพษิสุนขับา้และอมิมโูนโกลบูลนิตา้นเชื้อ

   โรคพษิสุนขับา้ 

• แนวทางการเฝ้าระวงัโรคพษิสุนขับา้ท ัง้ในคนและสตัว ์

• การท าหมนัสุนขัดว้ยการฉีดสารเคมเีขา้ลูกอณัฑะสุนขั ที ่สวทช. 

   สนบัสนุนแก่คณะวจิยัของ ศ.นพ.ธรีะวฒัน ์เมือ่ปี 2547

วนัที ่28 เม.ย. 2560 การประชมุจดัการแถลงข่าวรว่มระหวา่ง 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่ กระทรวงสาธารณสุข โดยท่าน

ปลดักระทรวงฯ นพ.โสภณ เมฆธน คณะแพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยท่านคณบด ี                       

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วชัรสินธุ และผูแ้ทนองคก์ารอนามยัโลก ดร. Bernadette Abela-Ridder โดยม ี                        

ศ.นพ.ธีระวฒัน ์เป็นผูด้  าเนินการอภปิรายในงานกลา่วถงึความรว่มมือระหวา่งสามหน่วยงานในการควบคุมโรคพษิ

สุนัขบา้ในประเทศไทยและระดบัโลก โดยประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะไม่พบผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคพิษสุนัขบา้

ภายในปี 2020 (พ.ศ.2563)



น าเสนอผลงานวจิยัดา้น Quantum Nano ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา

ดร. อนิวรรตน์ ตนัเดชานุรตัน์ ผูร่้วมวิจยัในโครงการ “โครงสรา้งควอนตมันาโนกลุ่มแอนติโมนีส าหรบัการ

พฒันาตวัตรวจจบัแสงอนิฟราเรด” ซึง่ม ีศ.ดร.สมศกัดิ์ ปญัญาแกว้ นกัวจิยัแกนน า ประจ าปี 2558 เป็นหวัหนา้

โครงการ และนายจิรายุ ศุภศิลป์ นิสิตช ัน้ปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั น าเสนอ

ผลงานวจิยัเรื่อง “Raman Spectroscopy of Multi-Stacked Tandem Quantum Nanostructures” และ 

“Growth Control of Twin InSb/GaAs Nano-Stripes by Molecular Beam Epitaxy” ในการประชุม

วชิาการ MRS (2017) Spring Meeting & Exhibit ของ Materials Research Society ที่เมอืง Phoenix, 

Arizona ประเทศสหรฐัอเมริกา ในระหว่างวนัที่ 17 - 21 เม.ย. 2560 ผลงานวจิยัท ัง้สองไดร้บัความสนใจจาก

ผูเ้ขา้ร่วมงานจ านวนมาก และจะน าขอ้คิดเห็นที่ไดจ้ากการประชุมมาประกอบการเขยีนบทความวชิาการที่จะ

ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการนานาชาตใินล  าดบัต่อไป

ดร. อนิวรรตน์ ตนัเดชานุรตัน์ และผลงานวจิยัTandem Nanostructure Solar Cell ที่น าเสนอ (ซา้ย)

นายจริาย ุศุภศิลป์ และผลงานวจิยัเกี่ยวกบั Twin Nano-Stripes ที่น าเสนอ (ขวา)

การประชุม Nano-Micro Conference 2017 จดัขึ้นโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือระหว่างผูเ้ชี่ยวชาญ 

นกัวชิาการ นกัวทิยาศาสตรอ์าวุโส ตวัแทนภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ท ัว่โลก ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกบัการพฒันา 

และการวจิยัช ัน้แนวหนา้  (Frontier research) ในงานดา้นที่เกี่ยวกบั Nano-Micro Science and Engineering 

จะจดัขึ้นระหว่างวนัที่ 19 - 23 มถินุายน 2560  ณ นครเซีย่งไฮ ้ ประเทศจีน การประชุมดงักล่าวน้ี ศ.ดร.สมชาย

วงษว์เิศษ นกัวจิยัแกนน า ประจ าปี 2556 เป็นหน่ึงในคณะกรรมการจดัการประชุม (Organizing Committee) 

จึงขอ เ รียน เ ชิญผู ้สนใจเข ้า ร่ วมการประชุ ม           

โดยสามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่ 

https://nrs.org/meetings/nano-micro2017

ประชาสมัพนัธก์ารประชมุ Nano-Micro Conference 2017



ผลงานชิ้นน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการทุนนักวจิยัแกนน า ปี 2558 เรื่อง “การวจิยัแบบบูรณาการเพื่อคน้หาชุด

ของสารบ่งช้ีทางชีวภาพชนิดใหม่ ที่น าไปสู่การประยุกตใ์ชก้บัการตรวจวนิิจฉยั การพยากรณ์ความรุนแรงของ

โรค และการรกัษาผูป่้วยไขเ้ลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ ” ซึ่งมี นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ เป็นหวัหน้าโครงการ 

และยงัไดร้บัรางวลัเหรียญเงนิ จากการเขา้ร่วมประชุมและเสนอผลงานสิ่งประดิษฐร์ะดบันานาชาติ ในงาน 45th 

International Exhibition of Invention of Geneva ณ เมอืงเจนีวา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ระหว่างวนัที ่   

29 ม.ีค. – 2 เม.ย. 2560 ทีผ่่านมา

DEN STEP เป็นผลติภณัฑช์ุดตรวจวนิิจฉยัโรคไขเ้ลอืดออก

ชนิดแรกที่ตรวจหาโปรตีน NS1 ของเช้ือไวรสัเด็งกี่พรอ้มกบั

การแยกชนิด หรือ ซีโรทยัป์ของไวรสัเด็งกี่ซึ่งมีท ัง้หมด 4 

ชนิด ไดท้นัที โดยใชห้ลกัการท าปฏกิริยิา ระหว่างแอนติบอดี

ที่จ าเพาะต่อโปรตีน NS1 ของไวรสัเด็งกี่แต่ละซีโรทยัป์กบั

โปรตีน NS1 ในเลอืดหรอืซีร ัม่ผูป่้วยโดยตรง ดว้ยวธิี ELISA 

ท าใหก้ารวินิจฉยัซีโรทยัป์ของไวรสัในผูป่้วยท าไดง้่ายกว่าวิธี

มาตรฐาน RT-PCR จงึเป็นประโยชนต่์อการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ซโีรทยัป์ของไวรสัเด็งกี่ที่มีการระบาดในแต่ละพื้นที่ เพื่อการ

วางแผนเฝ้าระวงั รวมท ัง้ ควบคุมโรคอย่างมปีระสทิธิภาพ 

โดยเฉพาะในปีทีม่กีารระบาดของโรค

ชดุตรวจหาโปรตีน NS1 ของไวรสัเด็งกี่ที่แยกซีโรทยัป์ไดท้นัที (DEN STEP)



ข่าวประชาสมัพนัธ ์

ประชาสมัพนัธ ์Road show โครงการ Chair Professor Grants ประจ าปี 2560

ม.ขอนแกน่ กทม. ม.เชียงใหม่

โครงการ Chair Professor Grants ประจ าปี 2560 ขอเชิญนกัวจิยั คณาจารย ์และผูส้นใจท ัว่ไปร่วมงาน 

ประชาสมัพนัธ ์(Road show) การเปิดรบัขอ้เสนอโครงการ “ทุนนกัวจิยัแกนน า” และ “ทุน NSTDA Chair 

Professor” พรอ้มท ัง้การบรรยายพิเศษ เพื่อสรา้งความตระหนกัเกี่ยวกบั “Responsible Conduct of 

Research” รายละเอยีด ดงัน้ี

 วนัพฤหสับดีที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอ้งประชมุสริคุิณากร 3 ช ัน้ 2  

     อาคารสริคุิณากร ส านกังานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น

 วนัจนัทรท์ี่ 15 พ.ค. 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอ้งการเ์ดน้ 3-4 โรงแรมเซน็จูรี่ พารค์ กทม.

 วนัศกุรท์ี่ 19 พ.ค. 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอ้งประชมุพระยาศรวีสิารวาจา ช ัน้ 1 

    ส านกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

กิจกรรมภายในงาน ไดแ้ก่ รายละเอยีดการเปิดรบัขอ้เสนอโครงการ ประจ าปี 2560 ทุนวจิยัมุ่งเป้าตามคลสัเตอร์

และโปรแกรมของ สวทช. และการบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสรา้งความตระหนกัเกี่ยวกบัจริยธรรมการวิจยั       

ในประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ การสรา้งขอ้มูล (Fabrication) การดดัแปลงขอ้มูล (Falsification) การคดัลอกผลงาน 

(Plagiarism) จากวทิยากรผูท้รงคุณวุฒิที่มชีื่อเสยีงในวงวชิาการ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ศ.ดร.โสพศิ วงศค์ า และ            

รศ.ดร.นิมติร มรกต 



ข่าวประชาสมัพนัธ ์

ที่ปรึกษา ศ.นพ.ประสทิธิ์ ผลติผลการพมิพ ์คุณฐติวิรรณ เกดิสมบญุ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สริกิญัจณ ์เนาวพนัธ ์เอื้อเฟ้ือขอ้มูล นพ.ปรดีา 

มาลาสทิธิ์  ศ.ดร.สมศกัดิ์ ปญัญาแกว้ ศ.นพ.ธรีะวฒัน ์เหมะจฑุา ศ.ดร.สมชาย วงศว์เิศษ  

การเปิดรบัขอ้เสนอโครงการ Chair Professor Grants ประจ าปี 2560 

สวทช. เปิดรบัขอ้เสนอโครงการ Chair Professor Grants ประจ าปี 2560 ไดแ้ก่ ทุนนักวจิยัแกนน า จ านวน 

2 ทนุ และทนุ NSTDA Chair Professor จ านวน 1 ทนุ ตัง้แต่บดัน้ีจนถงึ 30 มิถนุายน 2560 งบประมาณรวม 

ทนุละไม่เกนิ 20 ลา้นบาท ระยะเวลาด าเนินงาน 5 ปี โดยมขีอบเขตงานวจิยัทีใ่หก้ารสนบัสนุน  

รายละเอยีดเพิ่มเติม

เวบ็ไซต:์ http://www.nstda.or.th/ChairProfessor/

โทรศพัท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81832 (ดร.สริกิญัจณ)์ และ 

81833 (สุขฤทยั) 0 2644 8083 (ฐติวิรรณ) 

โทรสาร: 0 2644 8100 e-mail: chair@nstda.or.th

โครงการทนุนักวิจยัแกนน า

ทุนที่ 1 : สนับสนุนการวิจยัและพฒันาเพื่อเสริมสรา้ง

ศกัยภาพใหก้บัอตุสาหกรรมของประเทศที่มีอยู่แลว้ และ/

หรือ อุตสาหกรรมอนาคต  ที่จะน าไปสู่การเพิ่มคุณค่า 

ผลผลติ และการเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต 

โดยไม่จ ากดัสาขาวิจยั ท ัง้น้ี ไม่นบัรวมอุตสาหกรรมการ

บรกิาร

ทุนที่ 2 : สนับสนุนภายใต ้4 สาขาเทคโนโลยีหลกั คือ 

เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวสัดุ 

เทคโนโลยีดิ จิท ัล และสอดคล ้องก ับคล ัสเตอร ์และ

โปรแกรม ของ สวทช.

โครงการทนุ NSTDA Chair Professor

สนับสนุนงานวจิยัในระดบั Translational หรอื Applied 

Research ซึ่งเป็นการน าความรูห้รือทฤษฎี หรือแนวคิดที่มี

อ ยู่แลว้จากการวิจ ัยมาใชป้ระโยชน์ต่อยอด และ /หรือ 

เทคโนโลยเีชิงประจกัษ ์(Generic Knowledge/ Generic 

Technology) ที่จะน าไปสู่งานวิจยัสรา้งสรรคน์วตักรรม 

รวมท ัง้ การน าไปใชป้ระโยชนใ์นเชิงสาธารณะ และการสรา้ง

ความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัแก่วงการผลติในประเทศไทยใน

ภาพรวม

http://www.nstda.or.th/ChairProfessor/
mailto:chair@nstda.or.th

