
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   

เร่ือง บทบาทสําคัญของนักเทคนิคการแพทย์สําหรับการแพทย์แม่นยาํในปัจจุบัน  

(The Crucial Roles of The Medical Technologist for Precision Medicine Nowadays) 

 

1. หลกัการและเหตุผล   

ปัจจุบนัประเทศไทยไดมี้การนาํเทคโนโลยีทางดา้นจีโนมิกส์และพนัธุศาสตร์เขา้มาช่วยในวินิจฉัย

และวางแผนดูแลรักษาผูป่้วยไดอ้ย่างจาํเพาะและแม่นยาํในแต่ละบุคคล เรียกวิทยาการทางการแพทยน้ี์ว่า 

การแพทยแ์ม่นยาํ หรือ Precision Medicine ซ่ึงเป็นการแพทยจี์โนมิกส์ท่ีจดัอยูใ่นแผนปฏิบติัการบูรณาการ       

จีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand พ.ศ.2563-2567) ภายใตย้ทุธศาสตร์ Thailand 4.0 มุ่งเนน้การวจิยั

และประยุกตใ์ช้ในการรักษากลุ่มโรค 5 กลุ่มดงัน้ี โรคมะเร็ง (Cancer) โรคท่ีไม่ไดรั้บการวินิจฉัยและโรค                

หายาก (Undiagnosed and rare disease) โรคไม่ติดต่อและการศึกษาในกลุ่มประชากรแบบระยะยาว (Non-

communicable diseases) โรคติดเช้ือ (Infectious disease) และเภสัชพนัธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) 

บุคคลกรทางการแพทย์จึงเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการขบัเคล่ือนทาํการศึกษาวิจัยงาน

ทางดา้นการแพทยแ์ม่นยาํ เพื่อนาํไปสู่การวินิจฉยั วางแผนการรักษา และป้องกนัโรคท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

สําหรับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการ นักเทคนิคการแพทยห์รือผูเ้ช่ียวชาญทางห้องปฏิบติัการมี

หน้าท่ีหลกัสําคญัในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านพนัธุกรรมร่วมกับผูเ้ช่ียวชาญอ่ืนๆ เช่น การ

ตรวจหาความผดิปกติของยนี โดยใชเ้ทคโนโลย ีNext Generation Sequencing เพื่อการวนิิจฉยัโรค การตรวจ

ขอ้มูลทางพนัธุกรรมของยนีในกอ้นมะเร็งเพื่อคน้หาวา่มีการทาํงานของเซลลท่ี์ผดิปกติอยา่งไร ช่วยใหแ้พทย์

เลือกยาเพื่อเขา้ไปยบัย ั้งหรือเปล่ียนแปลงการทาํงานของเซลล์ท่ีผิดปกตินั้นไดอ้ยา่งจาํเพาะ มีประสิทธิภาพ 

(Targeted    Therapy) หรือการตรวจขอ้มูลทางพนัธุกรรมของยีนในคน เพื่อใช้ในการเลือกใช้ยาหรือปรับ

ขนาดยา เพือ่หลีกเล่ียงการเกิดผลขา้งเคียงจากการใชย้าและมีประสิทธิภาพในการรักษา เป็นตน้ 

กลุ่มวิชาโลหิตวิทยา/จุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยา คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัรังสิต 

ได้เล็งเห็นความสําคัญในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของนักเทคนิคการแพทย ์นักวิทยาศาสตร์

การแพทย ์ผูเ้ช่ียวชาญทางห้องปฏิบติัการและบุคลากรทางการแพทยเ์พื่อให้เกิดการพฒันาองคค์วามรู้ ความ

เขา้ใจ เทคโนโลยีทางด้านจีโนมิกส์และพนัธุศาสตร์และนวตักรรมทางด้านห้องปฏิบติัการงานทางดา้น

การแพทยแ์ม่นยาํ  

 

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการแพทยแ์ม่นยาํและทิศทางการให้บริการ

ทางดา้นการแพทยแ์ม่นยาํในปัจจุบนั  

2. เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทราบถึงเทคโนโลยีสมยัใหม่และการทาํวิจยัทางดา้นการแพทยแ์ม่นยาํเพื่อ

นาํไปสู่การเปิดใหบ้ริการทางหอ้งปฏิบติัการ 



3. วธีิการดําเนินการประชุม 

1. การบรรยาย อภิปรายทางวชิาการ โดยผูท้รงคุณวุฒิ  

2. การอบรมเชิงปฏิบติัการ (workshop) 

 

4. ระยะเวลาและสถานที ่ 

วนัศุกร์ท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ณ หอ้ง 6-601 ตึก 6 อาคารพิฆเนศ Student Center มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

5. กลุ่มเป้าหมายและจํานวน 

นกัเทคนิคการแพทย ์ นกัวทิยาศาสตร์การแพทย ์ นกัวทิยาศาสตร์ อาจารย ์ เจา้พนกังานวทิยาศาสตร์ 

บุคลากรทางการแพทย ์และผูส้นใจ จาํนวน 50 คน 

 

6. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

กลุ่มวชิาโลหิตวทิยา/จุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวทิยา คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

7. รายละเอยีดและประวตัิโดยย่อของวิทยากรและผู้อภิปราย 

วทิยากรภายนอก 

1. ศาสตราจารย ์ดร.วสันต ์จนัทราทิตย ์ 

ตาํแหน่ง หวัหนา้ศูนยจี์โนมทางการแพทยแ์ละผูอ้าํนวยการโครงการเภสัชพนัธุศาสตร์             

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระพงศ ์ ศิริบูรณ์พิพฒันา 

ตาํแหน่ง อาจารยป์ระจาํ ห้องปฏิบติัการมนุษยพ์นัธุศาสตร์ภาควิชาพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล 

3. รองศาสตราจารยเ์ภสัชกร ดร.ชลภทัร  สุขเกษม 

ตาํแหน่ง อาจารยป์ระจาํและหัวหน้าห้องปฏิบติัการเภสัชพนัธุศาสตร์และการรักษาเฉพาะบุคคล 

ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล 

4. Specialist และทีมงานจาก บริษทัไอซายเอนซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 

วทิยากรภายใน  

คณาจารยก์ลุ่มวชิาโลหิตวทิยา/จุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวทิยา คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัรังสิต 

1. รศ.ดร.สิริมา กิจวฒันชยั 

2. รศ.ดร.กญัญนนัทน์ กฤษศิริวุฒินนัท ์

3. ผศ.ดร.เฟ่ืองฉตัร จรินทร์ธนนัต ์



4. ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง 

5. ดร.สุพตัรา วฒันสาธิตอาภา 

6. ดร.เฉลิมพร อรรถศิลป์ 

7. อาจารยว์รางคณา เล็กตระกูล 

8. อาจารยสุ์ดาภรณ์ เก่งการ 

9. อาจารยอุ์ษณี ทรัพยเ์จริญกุล 

10. อาจารยพ์รทิพย ์เพลินศิลป์ 

11. อาจารยเ์ฉลิมพล แกว้ใจ 

12. อาจารยจ์ตุรวฒัน์ ปวณีวงศช์ยั 

 

8. การลงทะเบียนและอตัราค่าลงทะเบียน 

ลงทะเบียนทางออนไลน์ผา่นทาง QR code หรือ bit.ly/pm-mtrsu   

ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 31 กรกฎาคม 2563 คะแนน CMTE เท่ากบั 5.5  

ชาํระค่าลงทะเบียน อตัราค่าลงทะเบียน 1,500 บาท  

 

9. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการแพทยแ์ม่นยาํและทิศทางการให้บริการทางดา้น

การแพทยแ์ม่นยาํในปัจจุบนั 

2. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทราบถึงเทคโนโลยีสมยัใหม่และการทาํวิจยัทางดา้นการแพทยแ์ม่นยาํเพื่อนาํไปสู่

การเปิดใหบ้ริการทางหอ้งปฏิบติัการ 

 

10. กาํหนดการ (เอกสารแนบ) 

 

  



กาํหนดการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง บทบาทสําคัญของนักเทคนิคการแพทย์สําหรับการแพทย์แม่นยาํในปัจจุบัน  

(The Crucial Roles of Medical Technologist for Precision Medicine Nowadays) 

 

วนัศุกร์ที ่31 กรกฎาคม 2563 

08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 09.10 น.  พิธีเปิด โดย คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์ม.รังสิต กล่าวเปิดงาน 

09.10 - 10.00 น.  Keynote speaker บรรยายหวัขอ้ "Next generation sequencing กบัการถอดรหสั

พนัธุกรรมของเช้ือ COVID-19 ทั้งจีโนม: กรณีศึกษาจากโรงพยาบาลรามาธิบดี" 

โดย ศาสตราจารย ์ดร.วสันต์ จนัทราทิตย ์หัวหน้าศูนยจี์โนมทางการแพทย ์คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล 

10.00 - 10.15 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.15 - 11.00 น. บรรยายหวัขอ้ “Empowering Genetic Tests for Precision Medicine in 

Hematologic Malignancy”   

โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระพงศ ์ ศิริบูรณ์พิพฒันา ห้องปฏิบติัการมนุษยพ์นัธุ

ศ า ส ตร์ภา ค วิช า พ ย า ธิ วิท ย า  ค ณะ แพ ท ย ศ า ส ตร์โรง พ ย า บ า ล รา ม า ธิบดี  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

11.00 - 11.45 น. บรรยาย “When The Pharmacogenetic-Driven Thailand Healthcare: A Challenge 

for Medical Technologist” โดย รองศาสตราจารยเ์ภสัชกร ดร.ชลภทัร สุขเกษม 

หัวหน้าห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์เฉพาะบุคคล คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล 

11.45 - 12.00 น.  ถาม-ตอบและแลกเปล่ียนประสบการณ์จากวทิยากรทั้ง 3 ท่าน  

12.00 – 13.00 น. Lunch symposium บรรยาย หัวขอ้ "Medical Technologist in the Era of Precision 

Medicine" โดยวทิยากรพิเศษจากบริษทั เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั 

13.00 - 16.00 น. Workshop “Phamacogenetics Diagnosis for Colorectal Cancer Patient Treated 

Irinotecan by Pyrosequencing โดย บริษทัไอซายเอนซ์ เทคโนโลยี จาํกดั ร่วมกบั

คณาจารยก์ลุ่มวิชาโลหิตวิทยา/จุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยา คณะเทคนิค

การแพทย ์มหาวทิยาลยัรังสิต 

16.00-16.15 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 

16.15-16.30 น. พิธีปิด  

(ผูเ้ขา้ร่วมอบรมทุกท่านจะไดรั้บมอบใบประกาศนียบตัร) 


