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สมาคมไวรัสวทิยา (ประเทศไทย) 
โครงการจัดประชุม/สัมมนา/อบรม ปี 2561 

งาน/โครงการ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 

 () อยู่ในแผนปฏิบัติการประจําปี 2561 

 (   ) ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจําปี 2561 

1. ชื่อโครงการ “From ABC to NGS in virology:  Molecular diagnosis and genetic characterization of 
influenza and other viruses” 

2. ประเภทกิจกรรม ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 
3. ระยะเวลา วันท่ี 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
4. สถานที่ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ตึก อปร ช้ัน 8 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  
 
5. หลักการและเหตุผล 

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)  เล็งเห็นว่าเช้ือก่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซํ้าส่วนใหญ่มักเป็นเชื้อไวรัส โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งไวรัสไข้หวัดใหญ่ซ่ึงเป็นปัญหาสําคัญของประเทศไทยและท่ัวโลก การแพร่ระบาดของเช้ือไข้หวัดใหญ่ของมนุษย์ 
(human influenza viruses)  พบได้เป็นประจําทุกปี การระบาดของเช้ือไข้หวัดนก (avian influenza viruses)   
พบได้บ่อยขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งไวรัสอื่นท่ีมีอยู่แล้วแต่ก็ยังควบคุมไม่ได้ เช่น dengue/Zika viruses  เป็นต้น  การศึกษา
เช้ือเหล่าน้ีควรจะลงลึกไปถึงระดับโมเลกุลด้วย เพื่อประโยชน์ในการวินิฉัยโรค และศึกษาวิวัฒนาการ และการกลายพันธ์ุ
ของเช้ือ สมาคมฯ ซ่ึงทําหน้าที่ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไวรัสวิทยา ทั้งด้านการ
วิจัย การศึกษา และการบริการวิชาการ รวมทั้งทําหน้าที่ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ทางไวรัสวิทยาที่ทันสมัยให้แก่
สังคม จึงได้ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในโครงการไข้หวัดใหญ่ (Flu-Lab) ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์
ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (Thailand – U.S. CDC Collaboration, TUC)  และภาควิชาจุลชีววิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “From ABC to NGS in 
virology:  Molecular diagnosis and genetic characterization of influenza and other viruses” ขึ้นระหว่าง 
วันท่ี 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยเป็นการประชุมเชิงวิชาการ และฝึกปฏิบัติการจริงกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์   
1 เคร่ืองต่อ 1 ท่าน ในการวิเคราะห์ แปลผล และประยุกต์ใช้ข้อมูลทางชีวสารสนเทศ (bioinformatics)  

ในการประชุมนี้จะเร่ิมจากการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะของจีโนมของไวรัส วิธีการสืบค้นข้อมูล และ
การวิเคราะห์ โครงสร้างทางพันธุกรรม การออกแบบ primers และ probes  เพื่อใช้ในการตรวจหาจีโนม โดยวิธี 
conventional และ real time PCR/RT-PCR ตลอดจนการใช้เทคนิค next generation sequencing หรือ NGS 
ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีทําให้ได้ข้อมูลลําดับนิวคลิโอไทด์ออกมาเป็นจํานวนมากในแต่ละคร้ัง สามารถถอดรหัสนับร้อยล้านเบส
ในเวลาไม่กี่ช่ัวโมง ซ่ึงการมีปริมาณข้อมูลที่มากขึ้นก็อาจทําให้เกิดปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลได้   
ทําให้ปัจจุบันต้องใช้บุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านการตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุล และชีวสารสนเทศ 
(bioinformatics) ในการวิเคราะห์ แปลผล และนําข้อมูลมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยสืบค้นไวรัส และจุลชีพก่อโรค 
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6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ หลักการพื้นฐาน และวิธีการประยุกต์สําหรับนําไปใช้ในการศึกษาลักษณะ

ของสายนิวคลิโอไทด์ วิธีการเปรียบเทียบสายนิวคลิโอไทด์ และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ และ
เพื่อให้ทราบถึงวิธีการดงึข้อมูลของลําดับนิวคลิโอไทด์จากธนาคารยีน และฐานข้อมูล GISAID  โดยใช้ influenza 
viruses และไวรัสอื่นซ่ึงกําลังเป็นที่สนใจเป็นต้นแบบ 

6.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ฝึกปฏิบัติการจริง ในการวิเคราะห์ แปลผล และประยุกต์ใช้ข้อมูลทางชีวสารสนเทศ 
(bioinformatics)  

6.3 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ และสร้างความร่วมมือใน
อนาคต 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
อาจารย์มหาวิทยาลัย แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย 

นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก และผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพจากท้ังภาครัฐ และเอกชน 
จํานวน 50 - 80 คน 

8. การลงทะเบียน 
สมาคมฯ เปิดให้ลงทะเบียนทางออนไลน์ที่ www.thaiviro.org โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 

29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 
ประชุมเชิงวิชาการ  

และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรวม 3 วัน 
สมาชิกสมาคมฯ 5,000 บาท 
บุคคลท่ัวไป  7,000 บาท 
นักศึกษา (แนบบัตรนักศึกษา) 4,000 บาท 

หมายเหตุ   ราคาน้ีรวมอาหารว่าง และอาหารกลางวัน 
 
** ทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมจะต้องเซ็นใบสําคัญรับเงินวันละ 500 บาท เพื่อเป็นค่าเบ้ียเลี้ยงส่งให้กับผู้สนับสนุนทุน 

ส่วนผู้ที่ไม่ประสงค์จะเซ็นใบสําคัญรับเงินดังกล่าว จะต้องชําระค่าลงทะเบียนเพ่ิมวันละ 500 บาท ** 

ชําระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 เลขที่บัญชี 016-243116-3 
 ชื่อบัญชี สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) 
 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช 
 ส่งหลักฐานการชําระเงินผ่านทาง virology.a.t@gmail.com 

9. วิทยากร 

วิทยากรจากมหาวิทยาลัย และสถาบันของรัฐ  และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 
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10. งบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการไข้หวัดใหญ่ (Flu-Lab) ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ความร่วมมือ 
ไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (Thailand – U.S. CDC Collaboration, TUC) 

10.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ไม่ค้างคืนคนละ 500 บาท x 70 คน x 3 วัน) = 105,000 บาท 
10.2 ค่าวิทยากร = 72,000 บาท 
10.3 ค่าเอกสารประกอบการอบรม = 40,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่าย = 217,000 บาท 
  (สองแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

หมายเหต ุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการค่าใช้จ่าย 
 
11. ผลสัมฤทธ์ิ (ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

11.1 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ หลักการพื้นฐาน และวิธีการประยุกต์สําหรับนําไปใช้ในการศึกษาลักษณะของสาย
จีโนมของไวรัส วิธีการเปรียบเทียบสายนิวคลิโอไทด์ และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ และเพื่อให้
ทราบถึงวิธีการดึงข้อมูลของลําดับนิวคลิโอไทด์จากธนาคารยีน และฐานข้อมูล GISAID  โดยใช้ influenza 
viruses และไวรัสอื่นเป็นต้นแบบ 

11.2 ผู้ เข้าร่วมประชุมได้ฝึกปฏิบัติการจริง ในการวิเคราะห์ แปลผล และประยุกต์ใช้ข้อมูลทางชีวสารสนเทศ 
(bioinformatics) 

11.3 ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานทางไวรัสวิทยา และเกิดความ
ร่วมมือในอนาคต 
 

ลงนาม ผู้เสนอโครงการ 

          ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล 
      กรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) 

 

ลงนาม  ผู้เห็นชอบโครงการ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวพันธ์ ภัทรโกศล 
 เลขาธิการสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) 
 

ลงนาม   ผู้อนุมัติโครงการ 

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ 
 นายกสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) 


