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หลักการและเหตุผล
ในปั จจุบนั โรคภูมิต้านทานทาร้ ายตนเอง หรื อ โรคแพ้ ภมู ิตนเอง (Autoimmune disease) ได้ มีอตั ราความชุกของโรคเพิม่ ขึ ้น
อย่างมาก ซึง่ กลุม่ ใหญ่ของโรคทางด้ านนี ้ ที่สาคัญ ได้ แก่ Rheumatoid Arthritis , Systemic Lupus Erythematosus (SLE),
Myositis, Scleroderma, ฯลฯ ซึง่ เป็ นโรคที่พบบ่อยในคนไทย ทังนี
้ ้อาจเกิดจากอัตราการเกิดโรคที่สงู ขึ ้น และ/หรื อ เทคนิคทีใ่ ช้ ใน
การตรวจวินจิ ฉัยโรคพัฒนาขึ ้นทาให้ มคี วามไวและความจาเพาะต่อการวินิจฉัยกลุม่ โรคดังกล่าวนี ้ได้ ดีขึ ้น
ทังนี
้ ้กลุม่ โรคภูมิต้านทานทาร้ ายตนเองสามารถรักษาหรื อลดความรุนแรงของโรคลงได้ ถ้ าผู้ป่วยได้ รับการตรวจวินิจฉัยและ
แยกชนิดของโรคต่าง ๆ ได้ ถกู ต้ องและแม่นยา ซึง่ ในส่วนนี ้การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการที่ถกู ต้ องและครบถ้ วน จะมีประโยชน์อย่าง
มากต่อแพทย์ผ้ รู ักษาในการวินิจฉัยแยกโรคและติดตามการรักษา
และในปั จจุบนั ได้ มีการพัฒนาและปรับปรุงการการตรวจวินจิ ฉัยทางห้ องปฏิบตั กิ าร ในการตรวจวินิจฉัยโรคกลุม่ ANCA
associated vasculitis ซึง่ เป็ นโรคกลุม่ Systemic autoimmune disease รวมถึงการตรวจวินิจฉัยโรคกลุม่ การสร้ างภูมิต้านทาน
จาเพาะต่ออวัยวะ (Organ-specific Autoimmune Disease) โดยกลุม่ โรคสร้ างภูมิต้านทานจาเพาะต่ออวัยวะที่พบในอัตราชุกสูง
ได้ แก่ กลุม่ โรคสร้ างภูมติ ้ านทานทาร้ ายต่อตับของตนเอง (Autoimmune Liver Disease) ทังนี
้ ้การตรวจวิเคราะห์และการแปลผลที่
ได้ จากทางห้ องปฏิบตั ิการทีม่ ีความก้ าวหน้ าและมีความหลากหลายซึง่ สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการตรวจวิเคราะห์ได้ มากขึ ้น
คือ การตรวจหาภูมิต้านทานต่อ Anti-Smooth Muscle Antibody (ASMA), Anti-Mitochondria Antibody (AMA), Anti-Liver
Kidney Microsome Antibody (Anti-LKM) เป็ นต้ น จึงน่าจะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อแพทย์ผ้ รู ักษา เนื่องจากทาให้ แพทย์
สามารถวินิจฉัยและการรักษาโรคทางด้ านนี ้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
โดยทางบริษัท เฮาส์เซน เบอร์ นสไตน์ จากัด ได้ เล็งเห็นความสาคัญจากข้ อมูลวิชาการจากองค์กรสากลต่าง ๆ ที่ให้ คาแนะนา
ในการตรวจวินิจฉัยกลุม่ โรคภูมิต้านทานทาร้ ายตนเอง ว่าเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ใดที่เป็ นประโยชน์ และเหมาะสมต่อการตรวจ
วินิจฉัยกลุม่ โรคภูมติ ้ านทานทาร้ ายตนเอง จึงได้ จดั ทาโครงการนี ้ขึ ้น เพื่อให้ ได้ รับทราบถึงข้ อมูลเกี่ยวกับโรคภูมิต้านทานทาร้ าย
ตนเอง รวมถึงความก้ าวหน้ าและความหลากหลายในการตรวจวิเคราะห์ทางห้ องปฏิบตั ิการ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วย
ต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับโรคภูมิต้านทานทาร้ ายตนเอง โรค ANCA associated vasculitis และ โรคสร้ างภูมิต้านทาน
ทาร้ ายต่อตับของตนเอง (Autoimmune Liver Disease)

6.2 เพื่อให้ ทราบถึงความก้ าวหน้ าและพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ทางด้ านห้ องปฏิบตั ิการที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การวินิจฉัยโรคภูมิ
ต้ านทานทาร้ ายตนเอง โรค ANCA associated vasculitis และ โรคสร้ างภูมิต้านทานทาร้ ายต่อตับของตนเอง
(Autoimmune Liver Disease)
6.3 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้ าใจ ในด้ านหลักการวินิจฉัยโรคภูมติ ้ านทานทาร้ ายตนเอง โรค ANCA associated vasculitis
และ โรคสร้ างภูมิต้านทานทาร้ ายต่อตับของตนเอง (Autoimmune Liver Disease) และการแปลผลการตรวจวิเคราะห์
ทางห้ องปฏิบตั กิ าร
6.4 เพื่อนาเสนอข้ อมูลวิชาการจากองค์กรสากลต่าง ๆ ที่ให้ คาแนะนาในการตรวจวินิจฉัยกลุม่ โรคภูมิต้านทานทาร้ ายตนเอง
6.5 เพื่อให้ มีโอกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประสบการณ์ กับผู้เข้ าร่วมประชุมและวิทยากร
7. กลุม่ ผู้เข้ าร่วมประชุม

แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และผู้สนใจ ที่ต้องให้ บริ การ การตรวจวินิจฉัยโรคภูมิต้านทาน
ต่อตนเอง Autoimmune disease
8. วิธีการอบรม
การบรรยายนาเสนอข้ อมูลทางวิชาการ การอ่านสไลด์ ANCA, ASMA, AMA, LKM pattern และ pattern อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
รวมถึงการซักถาม
8.1 หัวข้ อการประชุม
8.1.1 “Conceptual framework in Laboratory Diagnostic of ANCA and Autoimmune Liver Disease”
8.1.2 Open discussion
8.2 วิทยากร
นางสาว ปรี ยา นพเก้ า
นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ บริ ษัท เฮาส์เซน เบอร์ นสไตน์ จากัด
นางสาว จันทิมา สุขสกุลชัย นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ บริ ษัท เฮาส์เซน เบอร์ นสไตน์ จากัด
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
ผู้เข้ าร่วมประชุมได้ เพิ่มพูนความรู้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้ องปฏิบตั ิการ โดยเฉพาะโรค ANCA associated vasculitis และ
โรคสร้ างภูมิต้านทานทาร้ ายต่อตับของตนเอง (Autoimmune Liver Disease), การอ่านสไลด์ ANCA, ASMA, AMA, LKM
pattern และ pattern อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการใช้ ผลการตรวจวิเคราะห์ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการวินจิ ฉัยโรคภูมิต้านทาน
ทาร้ ายตนเอง
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
บริ ษัท เฮาส์เซน เบอร์ นสไตน์ จากัด

(นางสาวจันทิมา สุขสกุลชัย)
ผู้เสนอโครงการฯ

