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ในปัจจบุนัโรคภมูิต้านทานท าร้ายตนเอง หรือ โรคแพ้ภมูิตนเอง (Autoimmune disease) ได้มีอตัราความชกุของโรคเพิม่ขึน้
อยา่งมาก ซึง่กลุม่ใหญ่ของโรคทางด้านนี ้ ที่ส าคญั ได้แก่ Rheumatoid Arthritis , Systemic Lupus Erythematosus (SLE), 
Myositis, Scleroderma, ฯลฯ ซึง่เป็นโรคที่พบบอ่ยในคนไทย ทัง้นีอ้าจเกิดจากอตัราการเกิดโรคที่สงูขึน้ และ/หรือ เทคนิคทีใ่ช้ใน
การตรวจวินจิฉยัโรคพฒันาขึน้ท าให้มคีวามไวและความจ าเพาะตอ่การวินิจฉยักลุม่โรคดงักลา่วนีไ้ด้ดีขึน้  

ทัง้นีก้ลุม่โรคภมูิต้านทานท าร้ายตนเองสามารถรักษาหรือลดความรุนแรงของโรคลงได้ ถ้าผู้ ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉยัและ
แยกชนดิของโรคตา่ง ๆ ได้ถกูต้องและแมน่ย า ซึง่ในสว่นนีก้ารตรวจทางห้องปฏิบตัิการท่ีถกูต้องและครบถ้วน จะมีประโยชน์อยา่ง
มากตอ่แพทย์ผู้ รักษาในการวินิจฉยัแยกโรคและติดตามการรักษา  

และในปัจจบุนัได้มีการพฒันาและปรับปรุงการการตรวจวินจิฉยัทางห้องปฏิบตักิาร ในการตรวจวินิจฉยัโรคกลุม่ ANCA 
associated vasculitis ซึง่เป็นโรคกลุม่ Systemic autoimmune disease รวมถึงการตรวจวินิจฉยัโรคกลุม่การสร้างภมูิต้านทาน
จ าเพาะตอ่อวยัวะ (Organ-specific Autoimmune Disease) โดยกลุม่โรคสร้างภมูิต้านทานจ าเพาะตอ่อวยัวะที่พบในอตัราชกุสงู 
ได้แก่ กลุม่โรคสร้างภมูต้ิานทานท าร้ายตอ่ตบัของตนเอง (Autoimmune Liver Disease) ทัง้นีก้ารตรวจวเิคราะห์และการแปลผลที่
ได้จากทางห้องปฏิบตัิการท่ีมีความก้าวหน้าและมีความหลากหลายซึง่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการตรวจวเิคราะห์ได้มากขึน้ 
คือ การตรวจหาภมูิต้านทานตอ่ Anti-Smooth Muscle Antibody (ASMA), Anti-Mitochondria Antibody (AMA), Anti-Liver 
Kidney Microsome Antibody (Anti-LKM) เป็นต้น จงึนา่จะเป็นประโยชน์อยา่งมากตอ่แพทย์ผู้ รักษา เนื่องจากท าให้แพทย์
สามารถวินิจฉยัและการรักษาโรคทางด้านนีไ้ด้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้  

โดยทางบริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากดั ได้เลง็เห็นความส าคญัจากข้อมลูวชิาการจากองค์กรสากลตา่ง ๆ ที่ให้ค าแนะน า
ในการตรวจวินิจฉยักลุม่โรคภมูิต้านทานท าร้ายตนเอง วา่เทคนิคการตรวจวเิคราะห์ใดที่เป็นประโยชน์ และเหมาะสมตอ่การตรวจ
วินิจฉยักลุม่โรคภมูต้ิานทานท าร้ายตนเอง จึงได้จดัท าโครงการนีข้ึน้ เพื่อให้ได้รับทราบถึงข้อมลูเก่ียวกบัโรคภมูิต้านทานท าร้าย
ตนเอง รวมถึงความก้าวหน้าและความหลากหลายในการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ ป่วย
ตอ่ไป 
6. วตัถปุระสงค์ 

6.1 เพื่อให้ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโรคภมูิต้านทานท าร้ายตนเอง โรค ANCA associated vasculitis และ โรคสร้างภมูิต้านทาน
ท าร้ายตอ่ตบัของตนเอง (Autoimmune Liver Disease) 
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6.2 เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าและพฒันาการตรวจวเิคราะห์ทางด้านห้องปฏิบตัิการท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การวินิจฉยัโรคภมูิ
ต้านทานท าร้ายตนเอง โรค ANCA associated vasculitis และ โรคสร้างภมูิต้านทานท าร้ายตอ่ตบัของตนเอง 
(Autoimmune Liver Disease) 

6.3 เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ความเข้าใจ ในด้านหลกัการวินิจฉยัโรคภมูต้ิานทานท าร้ายตนเอง โรค ANCA associated vasculitis 
และ โรคสร้างภมูิต้านทานท าร้ายตอ่ตบัของตนเอง (Autoimmune Liver Disease) และการแปลผลการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบตักิาร 

6.4 เพื่อน าเสนอข้อมลูวิชาการจากองค์กรสากลตา่ง ๆ ที่ให้ค าแนะน าในการตรวจวินิจฉยักลุม่โรคภมูิต้านทานท าร้ายตนเอง 
6.5 เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลีย่นความคิดเห็นและประสบการณ์ กบัผู้ เข้าร่วมประชมุและวิทยากร 

7. กลุม่ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

แพทย์ นกัเทคนิคการแพทย์ นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้สนใจ ท่ีต้องให้บริการ การตรวจวินิจฉยัโรคภมูิต้านทาน
ตอ่ตนเอง Autoimmune disease  

8. วิธีการอบรม 
การบรรยายน าเสนอข้อมลูทางวชิาการ  การอา่นสไลด์ ANCA, ASMA, AMA, LKM pattern และ pattern อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
รวมถงึการซกัถาม  
8.1 หวัข้อการประชมุ 

8.1.1 “Conceptual framework in Laboratory Diagnostic of ANCA and Autoimmune Liver Disease” 
8.1.2 Open discussion 

8.2 วิทยากร 
นางสาว ปรียา  นพเก้า   นกัวิชาการผู้ เช่ียวชาญ บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากดั 
นางสาว จนัทิมา  สขุสกลุชยั  นกัวิชาการผู้ เช่ียวชาญ บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากดั          

9. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 
ผู้ เข้าร่วมประชมุได้เพิ่มพนูความรู้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการ โดยเฉพาะโรค ANCA associated vasculitis และ 
โรคสร้างภมูิต้านทานท าร้ายตอ่ตบัของตนเอง (Autoimmune Liver Disease), การอา่นสไลด์ ANCA, ASMA, AMA, LKM 
pattern และ pattern อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการใช้ผลการตรวจวเิคราะห์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวินจิฉยัโรคภมูิต้านทาน
ท าร้ายตนเอง  

10. หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 
             บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากดั 
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