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โครงการจัดประชุม/สัมมนา/อบรม ป 2559

งาน/โครงการ การประชุมวิชาการ  

() อยูในแผนปฏิบัติการประจําป 2559

(   ) ไมอยูในแผนปฏิบัติการประจําป 2559

1. ชื่อโครงการ     เรื่อง “From fundamental virology to emerging viral diseases” 

2. ประเภทกิจกรรม   ประชุมเชิงวิชาการ

3. ระยะเวลา      วันที่ 7-8 เมษายน 2559

4. สถานที่     โรงแรมเอสดี อเวนิว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

5. หลักการและเหตุผล

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ไดมีการดําเนินการตอเนื่องมาเปนเวลา 25 ป เพื่อสรางความรวมมือ
ในทางวิชาการในกลุมผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับไวรัสวิทยา ทั้งดานการวิจัย การศึกษา และการบริการวิชาการ รวมทั้ง
ทําหนาที่สงเสริมการเผยแพรความรูทางไวรัสวิทยาที่ทันสมัย โดยการจัดกิจกรรมวิชาการตางๆ และในป 2559 นี้ 
ทางสมาคมไวรัสวิทยาฯ รวมกับโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม (International Emerging Infections Program, 
IEIP) ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข (Thailand – U.S. CDC Collaboration, TUC) จึงจัดใหมี
การประชุมเชิงวิชาการ ในหัวขอ “From fundamental virology to emerging viral diseases” ระหวาง
วันที่ 7-8 เมษายน พ.ศ. 2559 เพื่อเผยแพรความรูพื้นฐานทางดานไวรัสวิทยา และความรูที่สอดคลองกับ
สถานการณการระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในปจจุบัน ใหกับนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร นักวิจัย 
พยาบาล และอาจารยมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ เพราะพื้นฐานที่ดียอมนําไปสูการพัฒนาทางวิชาการตอไป 

6. วัตถุประสงค

6.1 เพื่อใหผูเขารวมประชุมมีความรูพื้นฐานทางดานไวรัสวิทยา เพื่อนําไปสูความเขาใจเรื่องราวของ  
เชื้ออุบัติใหมตางๆ และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

6.2 เพื่อทราบถึงสถานการณการระบาดของโรคอุบัติใหมในปจจุบันทั้งในโลกและในประเทศไทย
6.3 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณดานไวรัสวิทยา และสรางความรวมมือในอนาคต
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7.  กลุมเปาหมาย

ผูสอนหรือผูเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับไวรัสวิทยา มีพื้นฐานปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรการแพทย 
หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานวินิจฉัยแยกโรค ไดแก อาจารยมหาวิทยาลัย แพทย นักเทคนิคการแพทย
นักวิทยาศาสตรการแพทย นักวิทยาศาสตร นักวิจัย พยาบาล และผูที่สนใจจากทั่วประเทศ จํานวน 150-200 คน

8. คาลงทะเบียน
ลงทะเบียนและชําระเงินภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 800 บาท (แปดรอยบาทถวน)
ลงทะเบียนหลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 และหนางาน      1,200 บาท (หนึ่งพันสองรอยบาทถวน)

หมายเหตุ  รวมอาหารวางและอาหารกลางวัน 

9. วิทยากร จํานวนทั้งสิ้น 9 คน

9.1  วิทยากร จากมหาวิทยาลัยภาครัฐ จํานวน 7 คน
9.2  วิทยากร จากกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 1 คน
9.3  วิทยากร จากศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ จํานวน 1 คน

10. งบประมาณ ไดรับการสนับสนุนจากโครงการ IEIP-FluLb จากศูนยปองกันและควบคุมโรคแหงชาติ 
(CDC/Atlanta) ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนจํานวน 290,000 บาท (สองแสนเกาหมื่นบาทถวน)

10.1 สําหรับงบดําเนินการดังรายการตอไปนี้ คือ

1. คาเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย (ไมคางคืนคนละ 500 บาท x 200 คน x 2 วัน) = 200,000 บาท
2. คาวิทยากร (9 คน) =   10,000 บาท
3. คาเอกสารประกอบการอบรม (100 บาท x 200 ชุด) =   20,000 บาท
4. คาใชจายอื่น ๆ =   20,000 บาท

รวมคาใชจาย = 250,000 บาท
                                                                         (สองแสนหาหมื่นบาทถวน)

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการคาใชจาย

11. ผลสัมฤทธิ์ (ใหสอดคลองกับวัตุประสงค)
11.1 ผู เขารวมประชุมไดรับความรูพื้นฐานทางดานไวรัสวิทยา เพื่อนําไปสูการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
11.2 ผูเขารวมประชุมทราบถึงสถานการณการระบาดของโรคอุบัติใหมในปจจุบันทั้งในโลกและใน

ประเทศไทย
11.3 ผูเขารวมประชุมเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณดานไวรัสวิทยา และความรวมมือใน

อนาคต
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ลงนาม...................................................................ผูเสนอโครงการ

 ศาสตราจารย ดร. นายแพทยประเสริฐ เอื้อวรากุล

          คณะกรรมการบริหารฝายวิชาการ สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)

ลงนาม...................................................................ผูเห็นชอบโครงการ

       ศาสตราจารย ดร.พิไลพันธ พุธวัฒนะ

                        เลขาธิการสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)

ลงนาม...................................................................ผูอนุมัติโครงการ

             ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ

                        นายกสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
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กําหนดการประชุม From fundamental virology to emerging viral diseases
สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)

วันที่ 7-8 เมษายน 2559
ณ กรุงเทพมหานคร

08.00 – 08.30 น.       ลงทะเบียน

08.30 – 08.45 น.       กลาวตอนรับและเปดประชุม  

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ นายกสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)

08.45 – 10.00 น.    General properties of viruses, classification, replication

ศ. ดร.พิไลพันธ พุธวัฒนะ

10.00 – 11.00 น.    Pathogenesis and immunopathology

ดร.อนันต จงแกววัฒนา

11.00 – 11.20 น.      Coffee break 

11.20 - 12.20 น.   Laboratory investigaton of virus infections

รศ. ดร.ภาวพันธ ภัทรโกศล

12.20 – 13.30 น.      Lunch

13.30 – 14.30 น.      Molecular diagnosis of viral infections

ดร.สุภาภรณ วัชรพฤษาดี

14.30 - 15.10 น. Biosafety laboratory

รศ. ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล

15.10 – 15.30 น.      Coffee break 

15.30 – 16.30 น.      Factors enhance the emergence/re-emergence of viral diseases 

ศ. ดร.พิไลพันธ พุธวัฒนะ

16.30 – 17.00 น.      Q & A

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559
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09.00 – 10.30 น.  Mosquito-borne viral diseases: Dengue viruses
Chikungunya virus
Zika virus

ศ. ดร.ศุขธิดา อุบล

10.30 - 10.50 น.   Coffee break 

10.50 - 11.50 น.  Zoonotic viral diseases: Ebola virus
MERS coronavirus

ผศ. พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท

11.50 – 13.00 น.      Lunch

13.00 – 14.00 น.      Influenza viruses

ศ. ดร.พิไลพันธ พุธวัฒนะ

14.00 –15.00 น.  Viral evolution and molecular epidemiology 

ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล

15.00 – 15.20 น.      Coffee break

15.20 – 16.20 น.  สถานการณการระบาดของโรคในปจจุบัน

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร

16.20 – 17.00 น.    Q & A และปดประชุม

วิทยากร

ศ. ดร.พิไลพันธ พุธวัฒนะ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. ดร.ศุขธิดา อุบล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.ภาวพันธ ภัทรโกศล คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดร.สุภาภรณ วัชรพฤษาดี คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ดร.อนันต จงแกววัฒนา ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

วันศุกรที่ 8 เมษายน 2559



โครงการจัดประชุม/สัมมนา/อบรม ปี 2559

งาน/โครงการ
การประชุมวิชาการ  


(()
อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2559


(   )
ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

1. ชื่อโครงการ     
เรื่อง “From fundamental virology to emerging viral diseases” 


2. ประเภทกิจกรรม   
ประชุมเชิงวิชาการ

3. ระยะเวลา
     
วันที่ 7-8 เมษายน 2559

4. สถานที่
    
โรงแรมเอสดี อเวนิว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

5. หลักการและเหตุผล


สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ได้มีการดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลา 25 ปี เพื่อสร้างความร่วมมือในทางวิชาการในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไวรัสวิทยา ทั้งด้านการวิจัย การศึกษา และการบริการวิชาการ รวมทั้งทำหน้าที่ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ทางไวรัสวิทยาที่ทันสมัย โดยการจัดกิจกรรมวิชาการต่างๆ และในปี 2559 นี้ ทางสมาคมไวรัสวิทยาฯ ร่วมกับโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (International Emerging Infections Program, IEIP) ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (Thailand – U.S. CDC Collaboration, TUC) จึงจัดให้มีการประชุมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “From fundamental virology to emerging viral diseases” ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน พ.ศ. 2559 เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานทางด้านไวรัสวิทยา และความรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในปัจจุบัน ให้กับนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย พยาบาล และอาจารย์มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ เพราะพื้นฐานที่ดีย่อมนำไปสู่การพัฒนาทางวิชาการต่อไป 


6. วัตถุประสงค์

6.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้พื้นฐานทางด้านไวรัสวิทยา เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจเรื่องราวของ  เชื้ออุบัติใหม่ต่างๆ และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

6.2 เพื่อทราบถึงสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ในปัจจุบันทั้งในโลกและในประเทศไทย

6.3 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านไวรัสวิทยา และสร้างความร่วมมือในอนาคต

7.  กลุ่มเป้าหมาย 


ผู้สอนหรือผู้เรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับไวรัสวิทยา มีพื้นฐานปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานวินิจฉัยแยกโรค ได้แก่  อาจารย์มหาวิทยาลัย แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย พยาบาล และผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ จำนวน 150-200 คน

8. ค่าลงทะเบียน 

ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)

ลงทะเบียนหลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 และหน้างาน      1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ  
รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน 

9. วิทยากร จำนวนทั้งสิ้น 9 คน


9.1  
วิทยากร จากมหาวิทยาลัยภาครัฐ จำนวน 7 คน


9.2  
วิทยากร จากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 คน

9.3  
วิทยากร จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จำนวน 1 คน

10.
งบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ IEIP-FluLb จากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ (CDC/Atlanta) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นจำนวน 290,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

10.1 
สำหรับงบดำเนินการดังรายการต่อไปนี้ คือ

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ไม่ค้างคืนคนละ 500 บาท x 200 คน x 2 วัน)
= 200,000 บาท

2. ค่าวิทยากร (9 คน)





=   10,000 บาท

3. ค่าเอกสารประกอบการอบรม (100 บาท x 200 ชุด)


=   20,000 บาท

4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 






=   20,000 บาท


รวมค่าใช้จ่าย






= 250,000 บาท

                                                                         (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ 
ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการค่าใช้จ่าย



11. ผลสัมฤทธิ์ (ให้สอดคล้องกับวัตุประสงค์)

11.1 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านไวรัสวิทยา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

11.2 ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ในปัจจุบันทั้งในโลกและในประเทศไทย

11.3 ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านไวรัสวิทยา และความร่วมมือในอนาคต



ลงนาม...................................................................ผู้เสนอโครงการ




 
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล



          คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)



ลงนาม...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ





       ศาสตราจารย์ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ



                        เลขาธิการสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)



ลงนาม...................................................................ผู้อนุมัติโครงการ



 
            ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ



                        นายกสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)

กำหนดการประชุม From fundamental virology to emerging viral diseases

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)

วันที่ 7-8 เมษายน 2559

ณ กรุงเทพมหานคร





08.00 – 08.30 น.       ลงทะเบียน

08.30 – 08.45 น.       กล่าวต้อนรับและเปิดประชุม  




ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ
นายกสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) 


08.45 – 10.00 น.    General properties of viruses, classification, replication




ศ. ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ

10.00 – 11.00 น.     Pathogenesis and immunopathology



ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา

11.00 – 11.20 น.      Coffee break 

11.20 - 12.20 น.  
 Laboratory investigaton of virus infections



รศ. ดร.ภาวพันธ์ ภัทรโกศล

12.20 – 13.30 น.      Lunch 


13.30 – 14.30 น.      Molecular diagnosis of viral infections



ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี

14.30 - 15.10 น. 
 Biosafety laboratory



รศ. ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล

15.10 – 15.30 น.      Coffee break 

15.30 – 16.30 น.      Factors enhance the emergence/re-emergence of viral diseases 



ศ. ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ

16.30 – 17.00 น.      Q & A



09.00 – 10.30 น.  
Mosquito-borne viral diseases:
Dengue viruses






Chikungunya virus






Zika virus




ศ. ดร.ศุขธิดา อุบล

10.30 - 10.50 น.   
Coffee break 

10.50 - 11.50 น.  
Zoonotic viral diseases:
Ebola virus








MERS coronavirus





ผศ. พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์

11.50 – 13.00 น.      Lunch

13.00 – 14.00 น.      Influenza viruses



ศ. ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ

14.00 –15.00 น.  
Viral evolution and molecular epidemiology 




ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล

15.00 – 15.20 น.      Coffee break

15.20 – 16.20 น.  
สถานการณ์การระบาดของโรคในปัจจุบัน




นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร

16.20 – 17.00 น.    
Q & A และปิดประชุม

วิทยากร

ศ. ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ


คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. ดร.ศุขธิดา อุบล


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.ภาวพันธ์ ภัทรโกศล

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี


คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา


ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559





วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559
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