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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางภูมิคุ้มกันวิทยา ครั้งที่ 1  
เรื่อง Antibody technology in the disruptive medical technology era 

ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ห้องฝ้ายค า ส านักบริการวิชาการ (UNISERV) 

และ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. ชือ่โครงการ    
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางภูมิคุ้มกันวิทยา ครั้งที่ 1 เรื่อง Antibody technology in the 
disruptive medical technology era 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ศูนยว์ิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ศูนย์ชีวโมเลกุลเพื่อการรักษาและตรวจวินิจฉัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. หลักการและเหตุผล 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกระบวนการสร้างแอนติบอดีในร่างกาย โครงสร้างและหน้าที่ของแอนติบอดี ตลอด

ถึงที่มาของความหลากหลายของแอนติบอดีในระดับยีน ได้น าไปสู่การสร้าง โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มี
ความจ าเพาะยิ่งยวดในหลอดทดลองโดย hybridoma technique แอนติบอดีเหล่านี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
งานด้านต่าง ๆ รวมถึงการน าไปใช้ในชุดทดสอบหลากหลายรูปแบบ ความเข้าใจในหลักการตรวจวินิจฉัยที่มี
แอนติบอดีเป็นองค์ประกอบ จึงมีความส าคัญต่อนักเทคนิคการแพทย์เพ่ือใช้ในการคัดเลือกชุดทดสอบที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับห้องปฏิบัติการ เนื่องจากแอนติบอดีเป็นโมเลกุลส าคัญในการตอบสนองต่อสิ่ง
แปลกปลอม เช่น เชื้อโรค และเซลล์มะเร็ง หรือแม้กระทัง่เซลล์ร่างกายตนเอง ดังนั้นนอกจากการตรวจวินิจฉัยแล้ว
โมโนโคลนอลแอนติบอดียังถูกน าไปใช้งานวิจัยขั้นสูงซึ่งมีเป้าหมายในการตรวจวินิจฉัยเพ่ือการรักษาแบบแม่นย า
และจ าเพาะ (precision medicine) ซึ่งต้องอาศัยโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจ าเพาะเจาะจงแตกต่างกัน
จ านวนมากเพ่ือตรวจหาโมเลกุลเป้าหมายหลายชนิดในคราวเดียว (multiplex) การตรวจทางห้องปฏิบัติการใน
ลักษณะนี้จะสามารถแยกกลุ่มของโรคที่มีการแสดงออกอาการทางคลินิกที่คล้ายคลึงกัน หรือระยะการด าเนินของ
โรคที่แตกต่างกัน ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์แตกต่างกัน 

นอกจากนี้ปัจจุบันการรักษาโรคแบบแม่นย าและจ าเพาะยังต้องอาศัยเทคนิคข้ันสูงในการปรับปรุงโครงสร้าง
ของแอนติบอดีให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น (antibody engineering) ทั้งแรงจับจ าเพาะ (affinity) และการท าหน้าที่
พิเศษซึ่งไม่พบในแอนติบอดีธรรมชาติ เช่นการติดฉลากสารพิษกับแอนติบอดี (magic bullet) การสร้าง
แอนติบอดีที่มีที่จับแอนติเจน (antigen combining site) แตกต่างกัน 2 แขน (bispecific antibody) หรือการใช้
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แอนติบอดีลดขนาด (single domain antibody) เพ่ือให้แอนติบอดีเข้าสู่เซลล์มะเร็งเป้าหมายได้ดีขึ้น รวมไปถึง
การรวมหน้าที่ของแอนติบอดีกับส่วนส่งสัญญาณของทีลิมโฟซัยท์ (chimeric antigen receptor, CAR-T cell) ซึ่ง
ก าลังได้รับความสนใจอย่างมากในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง 

การจัดประชุมวิชาการฯ นี้ เป็นการเพ่ิมพูนความรู้องค์ความรู้สมัยใหม่เกี่ยวกับแอนติบอดีในมิติต่าง ๆ และ
ยังเป็นโอกาสที่นักวิชาชีพจะได้รู้จักและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานร่วมกัน รวมถึงการสร้างเครือข่ายเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในอนาคต  

4. วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมและปฏิบัติการได้ทบทวนความรู้ ทักษะปฏิบัติและสามารถ 

ภาคทฤษฎี 
1. ทราบถึงกระบวนการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเพ่ือสร้างแอนติบอดี 
2. ทราบคุณสมบัติและหน้าที่ของแอนติอบดี 
3. ทราบแนวทางการคัดเลือกรูปแบบของชุดทดสอบที่เหมาะสม เพ่ือการตรวจวินิจฉัย และการท างาน

วิจัยขั้นสูงได ้
4. ทราบถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างแอนติบอดี เพ่ือตรวจการวินิจฉัย และรักษาโรค 
5. ทราบถึงเทคนิคพิเศษที่สามารถพัฒนาการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการรักษาแบบแม่นย าและ

จ าเพาะ 
ภาคปฏิบัติ 

1. สามารถใช้งานเครื่อง Flow Cytometer และวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้อง  
2. เรียนรู้การใช้เทคนิคพิเศษในการตรวจหาโมเลกุลเป้าหมายด้วยเทคโนโลยี BLItz และ PlexBio 

5. คุณสมบัติและจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
อาจารย์ นักเทคนิคการแพทย์ แพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิจัย และ นักศึกษา 

5.1 ประชุมเฉพาะภาคบรรยาย 50 คน 
5.2 ภาคบรรยายและปฏิบัติการ 20 คน (จ ากัดจ านวนผู้เข้าประชุมภาคปฏิบัติการ) 

6. สถานที่จัดประชุม 
       ภาคบรรยาย 

-  ห้องฝ้ายค า ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
   (UNISERV) 
ภาคปฏิบัติการ 
-  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคาร 1  
- ห้องปฏิบัติการแขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก คณะ 
  เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น5 อาคาร 3 
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7. ระยะเวลาในการประชุม 
ระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563 

8. วิธีการจัดประชุม 
 1. ภาคบรรยาย    2  วัน 
 2. ภาคปฏิบัติการ  1  วัน 
 3. ภาคบรรยายและปฏิบัติการ 1  วัน 

9. ค่าลงทะเบียน 
 1. ภาคบรรยาย    2,500 บาท 
 2. ภาคปฏิบัติการ       3,000 บาท 
 3. ภาคบรรยาย และ ภาคปฏิบัติการ         5,000 บาท 

10. วิทยากร 
1. วิทยากรจากแขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. วิทยากรจากบริษัทเอกชน 

11. คณาจารย์ผู้ควบคุมปฏิบัติการ (Staff) 
1. ศ.ดร.ทนพ.วัชระ กสิณฤกษ์  
2. ศ.ดร.ทนพ.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา 
3. ผศ.ดร.ทนพญ.พานทอง สิงห์บุตรา เมเยอร์ส 
4. ผศ.ดร.ทนพญ.สุพรรษา ปาต๊ะ 
5. อ.ดร.ทนพญ.อ าภา ยาสมุทร์ 
6. อ.ดร.ทนพญ.วิธิดา เหล่าผจญ 
7. ทนพญ.กรกนก ศุภโกวิท 
8. วิทยากรจากบริษัทเอกชน 

12. การเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CMTE) 
 อยู่ในระหว่างการก าหนดคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสะสมส าหรับนักเทคนิคการแพทย์ผ่านระบบการยื่นขอ
ค่าคะแนนออนไลน์ของเว็ปไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ http://www.mtc.or.th หากได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของคณะเทคนิคการแพทย์ต่อไป  
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13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้าร่วมประชุมและปฏิบัติการสามารถ 
1. เข้าใจและใช้เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับแอนติบอดีได้อย่างถูกต้อง 
2. เลือกใช้เทคนิคพิเศษที่เหมาะสมส าหรับการตรวจหาปฏิกิริยาระหว่างแอนติบอดีและแอนติเจน 
3. ทราบถึงกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เก่ียวข้องกับแอนติบอดี 
4. ได้ฝึกปฏิบัติการเทคนิคพิเศษ เพ่ือน าไปใช้ในการตรวจวินิจฉัยและวิจัย 
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