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1.  ช่ือกจิกรรมและผู้รับผิดชอบกจิกรรม 
  
ช่ือโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง Update in liver diseases and liver function tests 
 
ผูรั้บผิดชอบกิจกรรม : กลุ่มวิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัรังสิต 
 
2.  หลกัการและเหตุผล 

โรคตบัเป็นปัญหาทางสาธารณสุขท่ีส าคัญปัญหาหน่ึงของประเทศ สาเหตุการเกิดโรคตบัมีตั้งแต่
การติดเช้ือ การไดรั้บยาหรือสารเคมีท่ีเป็นพิษต่อตบั การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์รวมถึงการบริโภคอาหาร
ท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ โรคตับท่ีส าคัญได้แก่ โรคตับอักเสบ  (Hepatitis) ตับแข็ง (Cirrhosis) มะเร็งตับ 
(Hepatocellular carcinoma) ไขมันพอกตับชนิดท่ีเกิดจากแอลกอฮอล์  (Alcoholic fatty liver) และชนิดท่ี
ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ (Non-alcoholic fatty liver) โรคตบัอกัเสบมีสาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การติดเช้ือ
ไวรัส รองลงมาไดแ้ก่การติดเช้ือแบคทีเรีย โปรโตซัว เลปโตสไปโรซิส ตบัอกัเสบจากพิษสุรา สารเคมีและ
ยาบางชนิด ในปี พ.ศ. 2560 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูป่้วยโรคตบัอกัเสบจากเช้ือไวรัส
รวม 9,443 ราย อตัราป่วย 14.29 ต่อประชากรแสนคน โดยผูป่้วยร้อยละ 78.78 ติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบี ร้อย
ละ 6.89 ติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบเอ ร้อยละ 0.72 ติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบอี ร้อยละ 13.61 เป็นผูป่้วยตบัอกัเสบท่ี
ไม่ระบุเช้ือก่อโรค โรคตบัแข็งเป็นโรคตบัเร้ือรังท่ีเน้ือเยื่อตบัจ านวนมากถูกท าลายอย่างถาวรจนกลายเป็น
พงัผืด (Fibrous tissue) มีลกัษณะแข็งกวา่ปกติ จนตบัไม่สามารถท าหน้าท่ีไดอ้ยา่งเป็นปกติ มีสาเหตุท่ีส าคญั
คือ การติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบ การด่ืมสุรา โรคในระบบทางเดินน ้ าดี โรคไขมนัพอกตบั การไดรั้บสารเคมี
หรือยาบางชนิด ผูป่้วยโรคตบัแข็งบางรายมีการพฒันาไปสู่การเป็นมะเร็งตบั บางรายมีการท างานของตบั
ลม้เหลวท าใหเ้กิดภาวะตบัวาย (hepatic failure) และอาจเป็นสาเหตุท าให้เสียชีวิตได ้ส่วนโรคไขมนัพอกตบั
ชนิดท่ีเกิดจากแอลกอฮอล์พบในผูป่้วยด่ืมสุรามาเป็นเวลานาน แอลกอฮอล์มีผลท าให้ metabolism ของ
ไขมนัลดลงและเกิดการสะสมท่ีตบั โรคไขมนัพอกตบัชนิดท่ีไม่ไดเ้กิดจากแอลกอฮอล์มกัพบในผูป่้วย ท่ีมี
ลกัษณะอว้น มีน ้าหนกัเกินมาตรฐาน มีภาวะ metabolic syndrome ซ่ึงร่างกายมีความผิดปกติในระบบการเผา
ผลาญสารอาหารต่าง ๆ ผูป่้วยท่ีมีไขมนัพอกตบัมกัจะมีอาการตบัอกัเสบและท าใหก้ารท างานของตบัผิดปกติ 
รวมทั้งท าใหเ้กิดโรคต่าง ๆ ตามมา 

การตรวจวินิจฉยัโรคตบัของแพทยน์อกจากการซกัประวติัและการตรวจร่างกายโดยแพทยแ์ลว้ การ
ตรวจทางห้องปฏิบติัการก็มีส่วนส าคญัท่ีช่วยในการวินิจฉยั การติดตามการรักษา และการพยากรณ์โรค การ
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ทดสอบท่ีใช้ตรวจการท างานของตบัได้แก่ การตรวจวดัระดบัเอนไซม์ aspartate aminotransferase (AST), 
alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), gamma-glutamyl transferase (GGT), lactate 
dehydrogenase (LDH) การตรวจวดัระดบัของสารเคมีในเลือดไดแ้ก่ bilirubin, total protein, albumin, tumor 
markers, ceruloplasmin, iron, ferritin การตรวจ  viral markers และ  antibody ต่อ เ ช้ือไว รัสตับอัก เสบ 
นอกจากน้ีในการวินิจฉัยโรคตบั แพทยอ์าจมีการใช้อตัราส่วนของสารเคมีในเลือดมาช่วยในการวินิจฉัย 
ได้แก่ AST: ALT, ALT:ALP, และ ALT: LDH ratio ส าหรับการจ าแนกชนิดของโรคตับอักเสบ AST: 
Platelet ratio และ Child-Pugh scoring system ในการประเมินผูป่้วยตบัแขง็ จะเห็นไดว้า่นกัเทคนิคการแพทย์
มีบทบาทท่ีส าคญัท่ีจะตรวจวดัระดบัของสารต่าง ๆ ทางหอ้งปฏิบติัการ เพื่อท่ีแพทยจ์ะไดใ้หก้ารวินิจฉัยและ
การรักษาท่ีถูกตอ้งแก่ผูป่้วย ดังนั้นนักเทคนิคการแพทยจึ์งตอ้งมีความรู้เก่ียวกับโรคตบัและบทบาทของ
ห้องปฏิบติัการในการช่วยเหลือแพทยใ์นการวินิจฉัย การรักษาไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเร็วและเหมาะสม คณะ
เทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัรังสิตจึงจดัใหมี้การอบรมทางวิชาการเร่ือง Update in liver diseases and liver 
function test เพื่อให้มีความรู้กา้วทนัแนวทางใหม่ ๆ ส าหรับการวินิจฉัยโรคตบั และมีความเขา้ใจเก่ียวกบั
รายการตรวจการท างานของตบัท่ีแพทยใ์ชใ้นการวินิจฉยัโรคต่าง ๆ 

 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับโรคตับ การตรวจการท างานของตับและ
แนวทางในการวินิจฉยัโรคตบัของแพทยท่ี์เป็นปัจจุบนั  

2. เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้กรณีศึกษาท่ีมีการใช้ผลการตรวจการท างานของตับในการ
วินิจฉยัโรคตบั 

  
4.  วิธีการด าเนินการประชุม 

1. การบรรยาย โดยวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ  
2. การอบรมเชิงปฏิบติัการ (workshop) 

 
5.  รายละเอยีดและประวัติโดยย่อของวิทยากร 

1. ดร. แพทยห์ญิง รุ่งฤดี ชยัธีรกิจ 
อาจารยภ์าควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2. นายแพทย ์นเรนทร์ฤทธ์ิ ฤทธิยา 
นายแพทยป์ระจ านเรนทร์ฤทธ์ิคลินิค (Naranrit Clinic) 

3. คณาจารยก์ลุ่มวิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัรังสิต 
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6.  ก าหนดการกจิกรรม 
 วนัศุกร์ท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 ณ หอ้ง 6-601 ตึก 6 อาคารพิฆเณศ Student Center มหาวิทยาลยัรังสิต 
 
วันศุกร์ท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 
08.30 – 08.50 น.  ลงทะเบียน 
08.50 – 09.00 น.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์ มหาวิทยาลยัรังสิต กล่าวตอ้นรับและเปิดการอบรม 

เชิงปฏิบติัการ 
09.00 – 11.00 น.  บรรยาย “ Update in liver diseases and liver function tests” 
   โดย ดร. แพทยห์ญิง รุ่งฤดี ชยัธีรกิจ 
11.00 - 11.15 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
11.15 - 12.15 น.  บรรยาย “ Clinical correlation in liver diseases ”  
   โดย นายแพทย ์นเรนทร์ฤทธ์ิ ฤทธิยา 
12.15 - 13.15 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.15 - 14.15 น.  บรรยาย “ Clinical correlation in liver diseases ”  
   โดย นายแพทย ์นเรนทร์ฤทธ์ิ ฤทธิยา 
14.15 -15.45 น.  Workshop “Case studies in liver diseases and liver function tests” 

โดย คณาจารยก์ลุ่มวิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัรังสิต 
15.45 -16.30 น.  เฉลยโจทยก์รณีศึกษา  
   โดย นายแพทย ์นเรนทร์ฤทธ์ิ ฤทธิยา 
    
    
7.  กลุ่มเป้าหมายและจ านวน 
 นกัเทคนิคการแพทย ์ นกัวิทยาศาสตร์การแพทย ์ นกัวิทยาศาสตร์ อาจารย ์ เจา้พนกังานวิทยาศาสตร์ 
บุคลากรทางการแพทย ์ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในห้องปฏิบติัการเทคนิคการแพทย ์และผูส้นใจ จ านวน 60 คน 
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8. งบประมาณ 
      รายรับ 
 1.   ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท/วนั x 60 คน = 90,000            บาท 
 รวมรายรับ =       90,000 บาท 
 
       รายจ่าย   
  1.  ค่าวิทยากร =   9,000            บาท 
  2. ค่ารถรับส่งวิทยากร =   2,000 บาท 
  3.  ค่าอาหารกลางวนั = 21,000 บาท 
  4.  ค่าอาหารวา่ง =   7,500 บาท 
  5. ค่าน ้าด่ืม =   1,500 บาท 
  6.  ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอคะแนน CMTE =      500 บาท 
  7. ค่าเช่าสถานท่ี =   3,000 บาท 
  8.  ค่าจดัสถานท่ี =   1,500 บาท 
  9.  ค่าของท่ีระลึก =    6,000 บาท 
  8. ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีธุรการ =     800 บาท 
  9. ค่าตอบแทนแม่บา้น =     800 บาท 
  10. ค่าจดัท าเอกสารส าหรับผูเ้ขา้ร่วมงาน =   2,500  บาท 
  11. ค่าจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ =   2,000  บาท 
  12. ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ =   4,900 บาท 
   
  รวมรายจ่าย = 63,000 บาท
  
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความรู้ความเขา้ใจถึงโรคตบั การตรวจการท างานของตบัและแนวทางในการ
วินิจฉยัโรคตบัของแพทยท่ี์เป็นปัจจุบนั 

2. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ จากกรณีศึกษาท่ีมีการใช้ผลการ
ตรวจการท างานของตับ ท าให้สามารถปฏิบติังานร่วมกบัทีมสหวิชาชีพในการวินิจฉัยโรคตับได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
10.  การประเมินการด าเนินกิจกรรม 
 ประเมินจากความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมประชุม อยูท่ี่ระดบัอยา่งนอ้ย 3.51 จากระดบั 5 


