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สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) 

โครงการจัดประชุม/สัมมนา/อบรม ป 2562 

 

งาน/โครงการ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ () อยูในแผนปฏิบัติการประจําป 2562 

  (   ) ไมอยูในแผนปฏิบัติการประจําป 2562 

1. ชื่อโครงการ “Virology, research activities and laboratory diagnosis of respiratory virus and Zika 

virus infections” 

2. ประเภทกิจกรรม ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 

3. ระยะเวลา วันท่ี 5-6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

4. สถานที่ วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ หองอมรินทรชั้น 3 โรงแรม เอสดี อเวนิว ปนเกลา กรุงเทพมหานคร 

  วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ  

 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล และคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

5. หลักการและเหตุผล 

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)  เล็งเห็นวาเชื้อกอโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ําสวนใหญมักเปนเช้ือไวรัส 

โดยเฉพาะอยางย่ิงเช้ือกอโรคทางเดินหายใจ ไดแก ไวรัสไขหวัดใหญ ซึ่งเปนปญหาสําคัญของประเทศไทยและท่ัวโลก 

การแพรระบาดของเช้ือไขหวัดใหญของมนุษย (human influenza viruses)  พบไดเปนประจําทุกป การระบาดของ

เช้ือไขหวัดนก (avian influenza viruses)  และไขหวัดหมู (swine influenza viruses) พบไดบอยขึ้นในปจจุบัน 

รวมท้ังไวรัสอื่นท่ีมีอยูแลวแตก็ยังควบคุมไมได เชน dengue/Zika viruses  เปนตน  สมาคมฯ จึงไดรับความรวมมือ

จากกรมวิทยาศาสตรการแพทย ในโครงการไขหวัดใหญ (Flu-Lab) ภายใตการสนับสนุนของศูนยความรวมมือไทย-

สหรัฐ ดานสาธารณสุข (Thailand – U.S. CDC Collaboration, TUC)   ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร 

และคณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล และคณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลัยมหิดล  และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จัด

ใหมีประชุมวิชาการเชิงปฏิ บั ติการ ในหัวขอ  “Virology, research activities and laboratory diagnosis of 

respiratory virus and Zika virus infections” ขึ้นระหวาง วันท่ี 5-6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยวันท่ี 5 สิงหาคม 

พ.ศ. 2562 เปนการประชุมเชิงวิชาการ ใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับไวรัสไขหวัดใหญในมนุษย และสัตว รวมท้ังเชื้อ

ไขหวัดนก (avian influenza viruses)  และ Zika viruses  และในวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เปนการเย่ียมชม

หองปฏิบัติการ และการสาธิตทางหองปฏิบัติการ ของ 3 สถาบัน คือ 

1. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2. คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3. สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล และคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
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6. วัตถุประสงค 

6.1 เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดรับความรูทางดานไวรัสวิทยา และการกอโรคของไวรัสไขหวัดใหญ และไวรัสซิกา 

6.2 เพื่อทราบขาวสาร และความเปนไปของสถานการณการระบาดของโรคในปจจุบัน 

6.3 เพื่อแลกเปล่ียนความรู  ประสบการณในการตรวจวินิจฉัยโรค  การศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับเช้ือไวรัสดังกลาว 

รวมท้ังเพื่อการสรางความรวมมือในอนาคต 

7. กลุมเปาหมาย 

อาจารยมหาวิทยาลัย แพทย นักเทคนิคการแพทย นักวิทยาศาสตรการแพทย นักวิทยาศาสตร นักวิจัย 

นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก และผูท่ีทํางานเกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพจากท้ังภาครัฐ และเอกชน 

7.1 ประชุมวิชาการ 1 วัน รับผูเขารวมประชุมจํานวน 100-150 คน 

7.2 การเย่ียมชมหองปฏิบัติการ และการสาธิต 1 วัน รับผูเขารวมประชุมจํานวน 70 คน 

ผูเขาประชุมท่ีมีความประสงคจะเย่ียมชมหองปฏิบัติการ จะแบงออกเปน 4 กลุม ตามความสนใจในเน้ือหา และ

เน่ืองจากหองปฏิบัติการแตละแหงรับผูเขาชมไดจํานวนจํากัด ผูท่ีตัดสินใจกอนก็จะไดรับการพิจารณากอน 

รายละเอียดของแตละหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบทาย 

• ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รับจํานวน 20 คน 

• คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รับจํานวน 10 คน 

• สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล และคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล รับจํานวน 20 คน 

• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย รับจํานวน 15 - 20 คน 

8. การลงทะเบียน 

สมาคมฯ เปดใหลงทะเบียนทางออนไลนท่ี www.thaiviro.org โดยสามารถลงทะเบียนไดต้ังแตวันน้ี ถึงวันท่ี 

26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 
ประชุมวิชาการ  

1 วัน (บาท) 

ประชุมวิชาการ  

และฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน (บาท) 

สมาชิกสมาคมฯ 1,000 2,000 

บุคคลท่ัวไป  1,500 3,000 

นักศึกษา (แนบบัตรนักศึกษา) 500 ไมรับ 

หมายเหตุ   ราคาน้ีรวมอาหารวาง และอาหารกลางวัน 

** ทุกทานที่เขารวมประชุมจะตองเซ็นใบสําคัญรับเงินวันละ 600 บาท เพ่ือเปนคาเบ้ียเล้ียงสงใหกับผูสนับสนุนทุน 

สวนผูที่ไมประสงคจะเซ็นใบสําคัญรับเงินดังกลาว จะตองชําระคาลงทะเบียนเพ่ิมวันละ 600 บาท ** 

ชําระเงินคาลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 เลขท่ีบัญชี 016-243116-3 

 ชื่อบัญชี สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) 

 ธนาคาร ไทยพาณิชย สาขาศิริราช 

 สงหลักฐานการชําระเงินผานทาง virology.a.t@gmail.com 
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9. วิทยากร 

วิทยากรจากมหาวิทยาลัย และสถาบันของรฐั 

 

10. งบประมาณ ในสวนท่ีไดรับการสนับสนุนจากโครงการไขหวัดใหญ (Flu-Lab) ภายใตการสนับสนุนของศูนยความ

รวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข (Thailand – U.S. CDC Collaboration, TUC) 

10.1 คาเบ้ียเล้ียงเหมาจาย (ไมคางคืนคนละ 600 บาท x 100 คน x 2 วัน) = 120,000 บาท 

10.2 คาวิทยากร = 27,000 บาท 

10.3 คาเอกสารประกอบการอบรม = 39,000 บาท 

รวมคาใชจาย = 186,000 บาท 

  (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถวน) 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการคาใชจาย 

 

11. ผลสัมฤทธ์ิ (ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค) 

11.1 ผูเขารวมประชุมไดรับความรูทางดานไวรัสวิทยา และการกอโรคของไวรัสไขหวัดใหญ และไวรัสซิกา 

11.2 ผูเขารวมประชุมไดทราบขาวสาร และความเปนไปของสถานการณการระบาดของโรคในปจจุบัน 

11.3 ผูเขารวมประชุมมีโอกาสไดแลกเปล่ียนความรู ประสบการณในการตรวจวินิจฉัยโรค การศึกษาและการวิจัย

เกี่ยวกับเชื้อไวรัสดังกลาว รวมท้ังเพื่อการสรางความรวมมือในอนาคต 

 

ลงนาม     ผูเสนอโครงการ 

          ศาสตราจารย ดร. นายแพทยประเสริฐ เอื้อวรากุล 

    กรรมการบริหารฝายวิชาการ สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) 

 

 

ลงนาม     ผูเห็นชอบโครงการ 

 รองศาสตราจารย ดร.ภาวพันธ ภัทรโกศล 

 เลขาธิการสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) 

 

 

ลงนาม     ผูอนุมัติโครงการ 

 ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ พุธวัฒนะ 

 นายกสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) 

 

 

 


	วิทยากรจากมหาวิทยาลัย และสถาบันของรัฐ
	10. งบประมาณ ในส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการไข้หวัดใหญ่ (Flu-Lab) ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (Thailand – U.S. CDC Collaboration, TUC)

