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นักวิจัยแกนน ำ 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 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยและวิศวกรที่ท างานทางด้านของไหลนาโน
โดยมุ่งเน้นไปที่การผลิตและจ าแนกของไหลนาโนและวัสดุนาโนคอมโพสิต การถ่ายเทความร้อนและการกักเก็บ
พลังงานความร้อน ภายในงาน ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ นักวิจัยแกนน า ประจ าปี 2561ได้รับเกียรติเป็น 
Keynote speaker ในการบรรยายหัวข้อ “Pool boiling of nanofluids” เป็นการบรรยายเกี่ยวกับ
การเพิ่มการถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer Enhancement) ในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger)
ที่ใช้ของไหลนาโนเป็นสารท างาน ในขณะมีการถ่ายเทความร้อนแบบบังคับ (Forced Convection Heat Transfer)
และขณะที่เกิดการเดือด โดยเนื้อหาท่ีบรรยายครอบคลุมตั้งแต่งานวิจัยพื้นฐานจนถึงการน าไปประยุกต์ใช้งาน

ผลงำนเด่น: ชุดตรวจหำเชื้อก่อโรคสครับไทฟสั 

ด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์พซีีอำร์ (Multiplex PCR)

การพัฒนาชุดตรวจตรวจหาเชื้อก่อโรคสครับไทฟัส ด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ (Multiplex PCR) เป็นผลงาน
ภายใต้โครงการ “บทบาทของสัตว์ แมลง ในการก่อโรค กลไกเชื้อและการรักษา” ซึ่งมี ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา 
นักวิจัยแกนน า ประจ าปี 2556 เป็นหัวหน้าโครงการ โดยผู้ประดิษฐ์ ได้แก่ ผศ.ดร.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ 
และ ผศ.พญ.กนิษฐา ภัทรกุล สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพันเอกหญิง ดร.จริยาณาฏ เกวี 
สังกัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (มีต่อ)
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กำรพัฒนำชุดตรวจหำเชื้อก่อโรคสครับไทฟัส 

ด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์พีซีอำร ์(Multiplex PCR) (ต่อ)

คู่ไพรเมอร์จ ำนวน 3 คู่ ที่ออกแบบข้ึนจำกฐำนข้อมูล NCBI 

การพัฒนาชุดตรวจดังกล่าว เกี่ยวข้องกับการออกแบบไพรเมอร์และวิธีการที่จ าเพาะกับเชื้อโอเรียนเทีย ซูซูกามูซิ 
ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคสครับไทฟัสด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ ส าหรับตรวจหายีนเป้าหมาย จ านวน 3 ยีน พร้อมกัน 
ได้แก่ ยีนแอนติเจนขนาด 47 กิโลดาลตัน ยีนแอนติเจนขนาด 56 กิโลดาลตัน และยีนแอนติเจนขนาด 60 กิโลดาลตัน 
รวมทั้งหาสภาวะของปฏิกิริยามัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ที่เหมาะสม ทดสอบความจ าเพาะ ปริมาณของเชื้อที่ตรวจหาได้ 
และประสิทธิภาพของวิธีมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ จากการทดสอบของตัวอย่างเลือดของผู้ป่วย และค านวณทางสถิติ 
พบว่า มีความไวร้อยละ 96 และความจ าเพาะร้อยละ 90 วิธีการดังกล่าว มุ่งหวังจะช่วยเพิ่มความสามารถ
ในการตรวจหาเชื้อโอเรียนเทีย ซูซูกามูซิ  ให้มีความจ าเพาะและครอบคลุมหลากหลายสายพันธุ์มากขึ้น 
ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรค อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยได้ถูกต้องมากขึ้น

โรคสครับไทฟัส เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มริกเก็ตเซีย ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงลอย 
ปวดศีรษะรุนแรง เยื่อบุตาแดง และเยื่อบุช่องปากแดง ต่อมน้ าเหลืองโต เมื่อกดจะเจ็บ มีอาการไอแห้ง พบผื่นสีแดงคล้ า 
ซึ่งอาการจะแสดงออกคล้ายคลึงกับโรคต่างๆ ในกลุ่มไข้ไม่ทราบสาเหตุ ท าให้การวินิจฉัยท าได้ยาก หรือในบางกรณี
ไม่สามารถวินิจฉัยได้ และหากได้รับการรักษาที่ล่าช้า อาจส่งผลให้เกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆ จนท าให้ถึงแก่ชีวิต 
และผู้ป่วยสามารถกลับมาเป็นซ้ าได้เมื่อเกิดการติดเชื้อต่างสายพันธุ์

เกร็ดความรู้

ปัจจุบันชุดตรวจดั งกล่ าว  ถูกน ามาให้บริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่ ฝ่ ายจุ ลชี ววิทยา 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ส าหรับการตรวจตัวอย่างผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาฯ และผู้ป่วยนอกจากโรงพยาบาลอื่น
หรือห้องปฏิบัติการภายนอกต่างๆ อย่างไรก็ตาม ชุดตรวจนี้จะถูกน าไปทดสอบเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีการระบาด
ของโรคเพ่ิมขึ้นต่อไป
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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 โรคอุบัติซ้ ำ และโรคทำงไวรัส
ที่ส ำคัญในประเทศไทย” (ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้ำโครงกำร) ณ ห้องประชุมกำร์เด้นท์ 4 โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค 
กรุงเทพฯ 

3. วันที่ 12 กรกฎำคม 2562 กำรประชุมติดตำมรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร “กำรวิจัยต่อยอดด้ำนโรคติดเชื้อชนิดเฉียบพลัน
และเร้ือรังและโรคภูมิแพ้” (ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยค ำภำ หัวหน้ำโครงกำร) ณ ห้องประชุมกำร์เด้นท์ 4 โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค 
กรุงเทพฯ 

4. วันท่ี 26 กรกฎำคม 2562 กำรประชุมและเยี่ยมชมโครงกำร “กำรค้นหำและพัฒนำสำรต้นแบบจำกทรัพยำกรรำของไทย 
เพื่อควำมย่ังยืนในกำรค้นหำยำ” (ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล หัวหน้ำโครงกำร) ณ คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

ที่ปรึกษา ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลติผลการพิมพ์ คุณฐิติวรรณ เกดิสมบุญ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สิริกญัจณ์ เนาวพันธ์ คุณณัฐณิชา ศิรริัตน์
เอื้อเฟื้อข้อมูล ศ.ดร.สมชาย วงศว์ิเศษ นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ ผศ.พญ.กนิษฐา ภัทรกุล


