
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) 
รวมกับ ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข (Thailand – U.S. CDC Collaboration, TUC) 

สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

ภาควิชาจลุชีววิทยา คณะแพทยศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

สถาบนัชีววทิยาศาสตรโมเลกุล และคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล 

“Virology, research activities and laboratory diagnosis of respiratory virus and Zika virus infections” 

วันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ณ  โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปนเกลา กรุงเทพฯ 

 

วันจันทรท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

เวลา รายละเอียดหัวขอเรื่อง วิทยากร 

8.00 - 8.45 ลงทะเบียน 

8.45 - 9.00 เปดประชุม ศ. เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ  พุธวัฒนะ 

นายกสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)  

9.00 – 9.50 Seasonal and avian influenza in humans ศ. พญ. กุลกัญญา  โชคไพบูลยกิจ 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

9.50 – 10.20 Laboratory investigation of influenza virus 

infections 

ผศ. ดร.กอบพร  บุญนาค 

คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 

10.20 - 10.50 Coffee break 

10.50 – 11.20 Molecular diagnosis of respiratory virus 

infections 

นางสาวมาลิน ีจิตตกานตพิชย 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

11.20 – 12.00 Swine influenza in Thailand and global 

situation 

ศ. สพ.ญ. ดร.พรทิพภา  เล็กเจริญสุข 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

12.00 - 13.30 Lunch 

13.30 – 14.20 From past to present of avian influenza 

in Thailand 

ศ. น.สพ. ดร.อลงกร  อมรศิลป 

คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

14.20 – 14.50 Animal viral diseases across the border ผศ. ดร.น.สพ. วิทวัช  วิริยะรัตน 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

14.50 – 15.20 Coffee break 

15.20 – 16.00 Zika virus ศ. ดร.ศุขธิดา  อุบล 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

16.00 – 16.15 Information for laboratory visitors only ศ. เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ  พุธวัฒนะ 

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล 
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สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) 

รายละเอียดเนื้อหาของการเยี่ยมชมหองปฏิบัติการวันที่ 6 สิงหาคม 2562 

 

 

สถานที่ 1: ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จํานวนที่รับได: 20 คน 

การเย่ียมชมหองปฏิบัติการจะแบงเปน 2 สวน คือ ภาคเชาเปนการเย่ียมชมงานปริการ และภาคบายเปนการ

อภิปรายงานวิจัย 

งานบริการ (routine laboratory diagnosis) 

09.00-09.30 น. บรรยายภาพรวมของการทดสอบเพื่อการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสท่ีเปนงานประจํา 

09.30-10.00 น. อาหารวาง 

10.00-12.00 น. แบงเปนกลุมยอย 4 กลุม ๆ ละ 5 คน เวียนตาม station ประมาณรอบละ 30 นาที 

 

เวลา กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 

10.00-10.30 น.  Serology/Rapid 

test/direct PCR/IFA 

ตึกภูมิสิริฯ 3 

Molecular 

diagnosis 1 

ตึก อปร. 16 

Molecular 

diagnosis 2 

ตึก อปร. 16 

Viral isolation 

&identification 

ตึก อปร. 16 

10.30-11.00 น. Viral isolation & 

identification 

ตึก อปร. 16 

Molecular 

diagnosis 2 

ตึก อปร. 16 

Molecular 

diagnosis 1 

ตึก อปร. 16 

Serology/Rapid 

test/direct PCR/IFA 

ตึกภูมิสิริฯ 3 

11.00-11.30 น. Molecular 

diagnosis 1 

ตึก อปร. 16 

Viral isolation & 

identification 

ตึก อปร. 16 

Serology/Rapid 

test/direct PCR/IFA 

ตึกภูมิสิริฯ 3 

Molecular 

diagnosis 2 

ตึก อปร. 16 

11.30-12.00 น. Molecular 

diagnosis 2 

ตึก อปร. 16 

Serology/Rapid 

test/direct PCR/IFA 

ตึกภูมิสิริฯ 3 

Viral isolation & 

identification 

ตึก อปร. 16 

Molecular 

diagnosis 1 

ตึก อปร. 16 

 

12.00-13.30 น. ตอบขอซักถามและรับประทานอาหารกลางวัน  
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สถานที ่1: ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

งานวิจัย (Research activity) 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น. แบงกลุมตามความสนใจในงานวิจัย 

 

หัวขอ ผูอภิปราย 

HIV and opportunistic infection / Immunotherapy ผศ.ดร.นพ.ปกรัฐ หังสสูต 

Respiratory viruses ผศ.นพ.เอกสิทธ์ิ โกวิทยดํารงค 

Developement of novel antiviral drugs against dengue viruses/Zika 

viruses/Enteroviruses, etc. 

ผศ. ดร.พญ.ศิวะพร บุณยทรัพยากร 

Searching the new biomarkers and tools for screening of HPV 

associated cancer 

ดร.อาคม ไชยวงศคต 

 

14.30-15.00 น. อาหารวาง 

15.00-16.00 น. ดูงานวิจัยตอ 

 

 

 

สถานที ่2: ศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทางโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ําในสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย: หองปฏิบัติการBSL-3 

จํานวนที่รับได: 10 คน 

 

เทคนิคท่ีจะไดเรียนรูจากหองปฏิบัติการน้ีจะเกี่ยวของกับการแยกเชื้อ  การฉีดไขฟก  HA test, HI test ฯลฯ ของ

ไวรัสไขหวัดนกท้ังท่ีเปนเชื้อกอโรครุนแรง และไมรุนแรง รวมท้ังเชื้อกอโรคอุบัติใหมในสัตว  

 

รูปแบบการนําเสนอ:  เปนแบบสาธิต อภิปราย ถามตอบ และนําชมสถานท่ีและอุปกรณจริง (ดานนอกหองปฏิบัติการ

BSL-3) 
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สถานที ่3: ศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล รวมกับคณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จํานวนที่รับได: 20 คน 

เวลา:  09.00-16.00 น.  

 

เวลา หัวขอ 
รูปแบบการ

นําเสนอ 

09.00-09.15น. แนะนาํศูนยวิจยัและพฒันาวัคซีน อภิปราย 

09.15-12.00น. แนวทางการปฏิบัติเบื้องตนเพื่อความปลอดภัยในการทํางานสําหรับเชื้อไวรัสซิกา อภิปราย 

 สาธิตการตรวจสารพันธุกรรมดวยวิธี real time RT-PCR ตอไวรัสซิกา อภิปราย/สาธิต 

 สาธิตการเพาะเลี้ยง Zika virus ในเซลลเพาะเลี้ยง:  

การทดสอบหา Zika virus antigen โดยวิธี immunofluorescence assay 

อภิปราย/สาธิต 

12.00-13.00น. รับประทานอาหารกลางวนั  

13.00-16.00น. สาธิตการ titrate และคํานวณหาปริมาณไวรัส ดวยวิธี plaque assay และ 

focus formation assay 

อภิปราย/สาธิต 

 สาธิตการตรวจแอนตบิอดตีอไวรัสซิกาดวยวิธี plaque reduction 

neutralization test (PRNT)  

อภิปราย/สาธิต 

 



หนา 4 / 4 

สถานที ่4: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุขกรมวิทยาศาสตรการแพทยกระทรวงสาธารณสุข 

จํานวนที่รับได: 15-20 คน 

เวลา:  09.30-15.30 น.  

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุขเปนหองปฏิบัติการอางอิงของประเทศดานวิทยาศาสตรการแพทยและ

สาธารณสุขในการสรางสรรคองคความรู และนวัตกรรม เพื่อสุขภาพท่ีดีของประชาชน มีหนาท่ีศึกษา วิเคราะห วิจัย และ

พัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีทางหองปฏิบัติการ 

1. แนะนําสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข (slide presentation & วีดิทัศน) 

2. เทคนิคการใส ถอด PPE ในหองปฏิบัติการระดับ 2 อยางปลอดภัย (บรรยายและสาธิต) 

3. เย่ียมชมหองปฏิบัติการไวรัสวิทยา (นําชมสถานท่ีจริง บรรยายและสาธิต) 

3.1 การแยกเชื้อไวรัสdengue จากส่ิงสงตรวจ ดวยเทคนิค cell culture และการพิสูจนเชื้อไวรัสดวย

เทคนิค immunofluorescence  

3.2 การศึกษา Rotavirus โดยดู pattern ของ RNA ดวยเทคนิค RNA electropherotyping หรือ 

polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)  

3.3 การตรวจหา neutralizing antibody ตอไวรัสหัด ดวยเทคนิค plaque reduction 

neutralizationtest (PRNT)  

3.4 การศึกษาสายพันธุและคุณสมบัติเชื้อด้ือยาของไวรัสไขหวัดใหญ ดวยเทคนิค gene sequencing และ

การวิเคราะหขอมูลทางพันธุกรรมดวยเทคโนโลยีชีวสารสนเทศ (bioinformatics) 


