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ฉบับเดือนมิถุนายน 2562

นักวิจัยแกนนำ ได้รับเกียรติเป็น Keynote Speaker ในงำนประชุมวิชำกำร
1st International Conference on Nanofluids (ICNf) และ
the 2nd European Symposium on Nanofluids (ESNf)
งานประชุมวิชาการ 1st International Conference on Nanofluids (ICNf) และ the 2nd European
Symposium on Nanofluids (ESNf) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ เมือง Castello ประเทศสเปน
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยและวิศวกรที่ทางานทางด้านของไหลนาโน
โดยมุ่งเน้นไปที่การผลิตและจาแนกของไหลนาโนและวัสดุนาโนคอมโพสิต การถ่ายเทความร้อนและการกักเก็บ
พลัง งานความร้อ น ภายในงาน ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ นักวิจัยแกนนา ประจาปี 2561ได้รับ เกียรติเป็น
Keynote speaker ในการบรรยายหัวข้อ “Pool boiling of nanofluids” เป็นการบรรยายเกี่ยวกับ
การเพิ่มการถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer Enhancement) ในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger)
ที่ใช้ของไหลนาโนเป็นสารทางาน ในขณะมีการถ่ายเทความร้อนแบบบังคับ (Forced Convection Heat Transfer)
และขณะที่เกิดการเดือด โดยเนื้อหาที่บรรยายครอบคลุมตั้งแต่งานวิจัยพื้นฐานจนถึงการนาไปประยุกต์ใช้งาน

ผลงำนเด่น: ชุดตรวจหำเชื้อก่อโรคสครับไทฟัส
ด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์พซี ีอำร์ (Multiplex PCR)
การพัฒนาชุดตรวจตรวจหาเชื้อก่อโรคสครับไทฟัส ด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ (Multiplex PCR) เป็นผลงาน
ภายใต้โครงการ “บทบาทของสัตว์ แมลง ในการก่อโรค กลไกเชื้อและการรักษา” ซึ่งมี ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
นั กวิ จั ยแกนน า ประจ าปี 2556 เป็ นหั ว หน้ าโครงการ โดยผู้ ประดิ ษฐ์ ได้ แ ก่ ผศ.ดร.อมรพั นธุ์ เสรี มาศพั นธุ์
และ ผศ.พญ.กนิษฐา ภัทรกุล สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพันเอกหญิง ดร.จริยาณาฏ เกวี
สังกัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (มีต่อ)
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กำรพัฒนำชุดตรวจหำเชื้อก่อโรคสครับไทฟัส
ด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์พีซีอำร์ (Multiplex PCR) (ต่อ)
การพัฒนาชุดตรวจดังกล่าว เกี่ยวข้องกับการออกแบบไพรเมอร์และวิธีการที่จาเพาะกับเชื้อโอเรียนเทีย ซูซูกามูซิ
ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคสครับไทฟัสด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ สาหรับตรวจหายีนเป้าหมาย จานวน 3 ยีน พร้อมกัน
ได้แก่ ยีนแอนติเจนขนาด 47 กิโลดาลตัน ยีนแอนติเจนขนาด 56 กิโลดาลตัน และยีนแอนติเจนขนาด 60 กิโลดาลตัน
รวมทั้งหาสภาวะของปฏิกิริยามัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ที่เหมาะสม ทดสอบความจาเพาะ ปริมาณของเชื้อที่ตรวจหาได้
และประสิทธิภาพของวิธีมัล ติเพล็ ก ซ์พี ซี อาร์ จากการทดสอบของตัวอย่างเลื อดของผู้ป่วย และคานวณทางสถิติ
พบว่ า มี ค วามไวร้ อ ยละ 96 และความจ าเพาะร้ อ ยละ 90 วิ ธี ก ารดั ง กล่ า ว มุ่ ง หวั ง จะช่ ว ยเพิ่ ม ความสามารถ
ในการตรวจหาเชื้ อ โอเรี ย นเที ย ซู ซู ก ามู ซิ ให้ มี ค วามจ าเพาะและครอบคลุ ม หลากหลายสายพั น ธุ์ ม ากขึ้ น
ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรค อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยได้ถูกต้องมากขึ้น

คู่ไพรเมอร์จำนวน 3 คู่ ที่ออกแบบขึ้นจำกฐำนข้อมูล NCBI

ปั จ จุ บั น ชุ ด ตรวจดั ง กล่ า ว ถู ก น ามาให้ บ ริ ก ารทดสอบทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ฝ่ า ยจุ ล ชี ว วิ ท ยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สาหรับการตรวจตัวอย่างผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาฯ และผู้ป่วยนอกจากโรงพยาบาลอื่น
หรือห้องปฏิบัติการภายนอกต่างๆ อย่างไรก็ตาม ชุดตรวจนี้จะถูกนาไปทดสอบเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีการระบาด
ของโรคเพิ่มขึ้นต่อไป

เกร็ดความรู้
โรคสครับไทฟัส เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มริกเก็ตเซีย ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงลอย
ปวดศีรษะรุนแรง เยื่อบุตาแดง และเยื่อบุช่องปากแดง ต่อมน้าเหลืองโต เมื่อกดจะเจ็บ มีอาการไอแห้ง พบผื่นสีแดงคล้า
ซึ่งอาการจะแสดงออกคล้ายคลึงกับโรคต่างๆ ในกลุ่มไข้ไม่ทราบสาเหตุ ทาให้การวินิจฉัยทาได้ยาก หรือในบางกรณี
ไม่สามารถวินิจฉัยได้ และหากได้รับการรักษาที่ล่าช้า อาจส่งผลให้เกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆ จนทาให้ถึงแก่ชีวิต
และผู้ป่วยสามารถกลับมาเป็นซ้าได้เมื่อเกิดการติดเชื้อต่างสายพันธุ์
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ประชำสัมพันธ์
1.

วันที่ 8 กรกฎำคม 2562 งำนสัมมนำเชิงวิชำกำรภำยใต้หัวข้อเรื่อง “Novel approaches for identification of
dengue serotypes based on NS1 antigens: Paving the way to real-time epidemic surveillance &
outbreak prediction” (นพ.ปรีดำ มำลำสิทธิ์ หัวหน้ำโครงกำร) ณ ห้องประชุม 203 อำคำรศรีสวรินทิรำ ชั้น 2
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล

2.

วันที่ 12 กรกฎำคม 2562 กำรประชุมติดตำมรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร “โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และโรคทำงไวรัส
ที่สำคัญในประเทศไทย” (ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้ำโครงกำร) ณ ห้องประชุมกำร์เด้นท์ 4 โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค
กรุงเทพฯ

3.

วันที่ 12 กรกฎำคม 2562 กำรประชุมติดตำมรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร “กำรวิจัยต่อยอดด้ำนโรคติดเชื้อชนิดเฉียบพลัน
และเรื้อรังและโรคภูมิแพ้” (ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภำ หัวหน้ำโครงกำร) ณ ห้องประชุมกำร์เด้นท์ 4 โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค
กรุงเทพฯ

4.

วันที่ 26 กรกฎำคม 2562 กำรประชุมและเยี่ยมชมโครงกำร “กำรค้นหำและพัฒนำสำรต้นแบบจำกทรัพยำกรรำของไทย
เพื่ อ ควำมยั่ ง ยื นในกำรค้ นหำยำ” (ศ.ดร.วั ช ริ นทร์ รุ ก ขไชยศิ ริกุ ล หั ว หน้ ำ โครงกำร) ณ คณะวิ ท ยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

ที่ปรึกษา ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ คุณฐิติวรรณ เกิดสมบุญ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สิริกญ
ั จณ์ เนาวพันธ์ คุณณัฐณิชา ศิรริ ัตน์
เอื้อเฟื้อข้อมูล ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ ผศ.พญ.กนิษฐา ภัทรกุล

