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1.  ช่ือกจิกรรมและผู้รับผดิชอบกจิกรรม 
  
ช่ือโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง บทบาทส าคัญของนักเทคนิคการแพทยส์ าหรับการแพทย์
แม่นย  าในปัจจุบนั (The Crucial Roles of The Medical Technologist for Precision Medicine Nowadays) 
 
ผูรั้บผิดชอบกิจกรรม : กลุ่มวิชาโลหิตวิทยา/จุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยา คณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวิทยาลยัรังสิต 
 
2.  หลกัการและเหตุผล 

ปัจจุบนัประเทศไทยไดม้ีการน าเทคโนโลยีทางดา้นจีโนมิกส์และพนัธุศาสตร์เขา้มาช่วยในวินิจฉัย
และวางแผนดูแลรักษาผูป่้วยไดอ้ย่างจ  าเพาะและแม่นย  าในแต่ละบุคคล เรียกวิทยาการทางการแพทยน้ี์ว่า 
การแพทยแ์ม่นย  า หรือ Precision Medicine ซ่ึงเป็นการแพทยจี์โนมิกส์ท่ีจดัอยูใ่นแผนปฏิบติัการบูรณาการจี
โนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand พ.ศ.2563-2567) ภายใตย้ทุธศาสตร์ Thailand 4.0 มุ่งเนน้การวิจยั
และประยกุตใ์ชใ้นการรักษากลุ่มโรค 5 กลุ่มดงัน้ี โรคมะเร็ง (Cancer), โรคท่ีไม่ไดรั้บการวินิจฉยัและโรคหา
ยาก (Undiagnosed and rare disease), โรคไม่ติดต่อและการศึกษาในกลุ่มประชากรแบบระยะยาว  (Non-
communicable diseases), โรคติดเช้ือ (Infectious disease) และเภสชัพนัธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) 

บุคคลกรทางการแพทย์จึงเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนท าการศึกษาวิจัยงาน
ทางดา้นการแพทยแ์ม่นย  า เพื่อน าไปสู่การวินิจฉยั วางแผนการรักษา และป้องกนัโรคท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
ส าหรับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการ นักเทคนิคการแพทยห์รือผูเ้ช่ียวชาญทางห้องปฏิบติัการมี
หน้าท่ีหลกัส าคัญในการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นพนัธุกรรมร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญอ่ืนๆ เช่น การ
ตรวจหาความผิดปกติของยีน  โดยใช้เทคโนโลยี Next Generation Sequencing เพื่อการวินิจฉัยโรค, การ
ตรวจขอ้มูลทางพนัธุกรรมของยีนในกอ้นมะเร็งเพื่อคน้หาว่ามีการท างานของเซลลท่ี์ผดิปกติอยา่งไร ช่วยให้
แพทยเ์ลือกยาเพื่อเข้าไปยบัย ั้งหรือเปล่ียนแปลงการท างานของเซลล์ท่ีผิดปกตินั้นได้อย่างจ  าเพาะ มี
ประสิทธิภาพ (Targeted    Therapy) หรือการตรวจขอ้มูลทางพนัธุกรรมของยนีในคน เพ่ือใชใ้นการเลือกใช้
ยาหรือปรับขนาดยา เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดผลขา้งเคียงจากการใชย้าและมีประสิทธิภาพในการรักษา เป็นตน้ 

กลุ่มวิชาโลหิตวิทยาจุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยา คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัรังสิต ได้
เลง็เห็นความส าคญัในการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถของนกัเทคนิคการแพทย ์นกัวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ผูเ้ช่ียวชาญทางห้องปฎิบัติการและบุคลากรทางการแพทยเ์พื่อให้เกิดการพฒันาองค์ความรู้ ความเข้าใจ 
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เทคโนโลยีทางดา้นจีโนมิกส์และพนัธุศาสตร์และนวตักรรมทางดา้นหอ้งปฏิบติัการงานทางดา้นการแพทย์
แม่นย  า  
 
3. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการแพทยแ์ม่นย  าและทิศทางการให้บริการ
ทางดา้นการแพทยแ์ม่นย  าในปัจจุบนั  

2. เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทราบถึงเทคโนโลยีสมยัใหม่และการท าวิจยัทางดา้นการแพทยแ์ม่นย  าเพื่อ
น าไปสู่การเปิดใหบ้ริการทางหอ้งปฏิบติัการ 

  
4.  วธิีการด าเนินการประชุม 

1. การบรรยาย อภิปรายทางวิชาการ โดยผูท้รงคุณวฒิุ  
2. การอบรมเชิงปฏิบติัการ (workshop) 

 
5.  รายละเอยีดและประวตัโิดยย่อของวทิยากรและผู้อภิปราย 

1. ศาสตราจารย ์ดร.วสนัต ์จนัทราทิตย ์ 
ต าแหน่ง หวัหน้าศูนยจี์โนมทางการแพทยแ์ละผูอ้  านวยการโครงการเภสชัพนัธุศาสตร์            คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระพงศ ์ ศิริบูรณ์พิพฒันา 

ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ า ห้องปฏิบติัการมนุษยพ์นัธุศาสตร์ภาควิชาพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

3. รองศาสตราจารยเ์ภสชักร ดร.ชลภทัร  สุขเกษม 
ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าและหัวหน้าห้องปฏิบติัการเภสัชพนัธุศาสตร์และการรักษาเฉพาะบุคคล 
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

4. Specialist และทีมงานจาก บริษทัไอซายเอนซ ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
5. คณาจารย์ก ลุ่มวิชาโลหิตวิทยาจุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยา  คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต 
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6.  ก าหนดการกจิกรรม 
 วนัเสาร์ท่ี 21 มีนาคม 2563 ณ หอ้ง 6-601 ตึก 6 อาคารพิฆเณศ Student Center มหาวิทยาลยัรังสิต 
 
วนัเสาร์ที่ 21 มนีาคม 2563 
08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.10 น.  พิธีเปิด โดย คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์ม.รังสิต กล่าวเปิดงาน 
09.10 - 10.05 น.  Keynote speaker บรรยายหัวข้อ “Utilizing Genomic Technology for Reducing 

Sickness & Enhancing Wellness for Living Longer & Living Healthier” 
โดย ศาสตราจารย ์ดร.วสันต์ จนัทราทิตย ์หัวหน้าศูนยจี์โนมทางการแพทย ์คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

10.05 - 10.20 น.  พกัรับประทานอาหารว่าง 
10.20 - 11.10 น. บรรยายหวัขอ้ “Empowering Genetic Tests for Precision Medicine in 

Hematologic Malignancy”   
โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระพงศ ์ ศิริบูรณ์พิพฒันา หอ้งปฏิบติัการมนุษยพ์นัธุ
ศาสตร์ภาควิ ชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสต ร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

11.10-12.00 น. บรรยาย  “When the Pharmacogenetic-Driven Thailand Healthcare: A Challenge 
for Medical Technologist” โดย รองศาสตราจารยเ์ภสัชกร ดร.ชลภทัร สุขเกษม 
หัวหน้าห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์เฉพาะบุคคล คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

12.00 - 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 16.00 น. Workshop “Phamacogenetics Diagnosis for Colorectal Cancer Patient Treated 

Irinotecan by Pyrosequencing โดย บริษทัไอซายเอนซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั ร่วมกบั
คณาจารยก์ลุ่มวิชาโลหิตวิทยา/จุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยา คณะเทคนิค
การแพทย ์มหาวิทยาลยัรังสิต 

16.00-16.15 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
16.15-16.30 น. พิธีปิด และมอบประกาศนียบตัร 
 
7.  กลุ่มเป้าหมายและจ านวน 
 นกัเทคนิคการแพทย ์ นกัวิทยาศาสตร์การแพทย ์ นกัวิทยาศาสตร์ อาจารย ์ เจา้พนกังานวิทยาศาสตร์ 
บุคลากรทางการแพทย ์และผูส้นใจ จ านวน 50 คน 
ช าระค่าลงทะเบียนภายใน วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ ์2563 อตัราค่าลงทะเบียน 1,200 บาท 
ช าระค่าลงทะเบียนหลงั  วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ ์2563 อตัราค่าลงทะเบียน 1,500 บาท 
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการแพทยแ์ม่นย  าและทิศทางการให้บริการทางดา้น

การแพทยแ์ม่นย  าในปัจจุบนั 
2. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทราบถึงเทคโนโลยสีมยัใหม่และการท าวิจยัทางดา้นการแพทยแ์ม่นย  าเพื่อน าไปสู่

การเปิดใหบ้ริการทางหอ้งปฏิบติัการ 
 
9.  การประเมนิการด าเนนิกจิกรรม 
 ประเมินจากความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมประชุม อยูท่ี่ระดบัอยา่งนอ้ย 3.51 จากระดบั 5 


