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ในปัจจบุนัโรคภมูิต้านทานท าร้ายตนเอง หรือ โรคแพ้ภมูิตนเอง (Autoimmune disease) ได้มีอตัราความชกุของโรคเพิม่ขึน้
อยา่งมาก ทัง้นีอ้าจเกิดจากอตัราการเกิดโรคที่สงูขึน้ และ/หรือ เทคนิคทีใ่ช้ในการตรวจวินิจฉยัโรคพฒันาขึน้ท าให้มีความไวและ
ความจ าเพาะตอ่การวินจิฉยักลุม่โรคดงักลา่วนีไ้ด้ดีขึน้ กลุม่โรคภมูิต้านทานท าร้ายตนเองสามารถรักษาหรือลดความรุนแรงของ
โรคลงได้ ถ้าผู้ ป่วยได้รับการตรวจวินจิฉยัและแยกชนิดของโรคตา่ง ๆ ได้ถกูต้องและแมน่ย า ซึง่ในสว่นนีก้ารตรวจทาง
ห้องปฏิบตัิการท่ีถกูต้องและครบถ้วน จะมีประโยชน์อยา่งมากตอ่แพทย์ผู้ รักษาในการวินจิฉยัแยกโรคและติดตามการรักษา  

และในปัจจบุนัได้มีการพฒันาและปรับปรุงการการตรวจวินจิฉยัทางห้องปฏิบตักิารในการตรวจวินจิฉยัโรคกลุม่ Autoimmune 
against Neuronal antigen ซึง่เป็นโรคกลุม่การสร้างภมูิต้านทานจ าเพาะตอ่อวยัวะ (Organ specific autoimmune disease) 
โดยกลุม่โรคระบบประสาทท่ีมีความส าคญั ได้แก่ โรค Paraneoplastic Neurological Syndromes (PNS) กลุม่อาการของความ
ผิดปกติทางประสาทวิทยาที่มคีวามเก่ียวข้องกบั malignant tumour แตไ่มใ่ช่สาเหตโุดยตรงหรือการแพร่กระจายของ tumour, 
ไมใ่ช่ของหลอดเลอืดหรือมีต้นเหตจุากการติดเชือ้ และไมใ่ช่ผลจากการรักษาหรืออาการข้างเคยีงจากการรักษา แตม่ีสาเหตเุกิด
จากกลไกระบบภมูิคุ้มกนัของ tumours ที่ปลอ่ยสารออกมา ขึน้อยูก่บัชนิดของ Tumour  โดย Tumour cell จะปลอ่ยแอนตเิจน
ออกมา เช่น amphiphysin, CRMP5/CV2, PNMA2(Ma2/Ta), Ri, Yo หรือ Hu  ที่สามารถกระตุ้นให้สร้าง specific 
autoantibodies ซึง่ autoantibodies นีจ้ะจบักบัแอนติเจนที่อยูใ่นเนือ้เยื่อของระบบประสาท นอกจากนีย้งัมีกลุม่โรคทางระบบ
ประสาทท่ีส าคญัอีก คือ Autoimmune encephalitis กลุม่โรคที่สร้าง autoantibodies ตอ่ neuronal cell surface antigen โดย
แอนติบอดีจะไปจบักบั glutamate receptors (NMDA, AMPA), GABA B receptors, DPPX, VGKC และโรคปลอกประสาท
อกัเสบชนิด NMO (Neuromyelitis optica) ที่แอนติบอดีจะไปท าลาย myelin sheath ท าให้เกิดเส้นประสาทตาอกัเสบ ไขสนัหลงั
อกัเสบ ปลอกประสาทในสมองอกัเสบ เป็นต้น ทัง้นีก้ารตรวจวเิคราะห์และการแปลผลที่ได้จากทางห้องปฏิบตักิารท่ีมี
ความก้าวหน้าและมีความหลากหลายซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการตรวจวเิคราะห์ได้มากขึน้ คือ การตรวจหาภมูต้ิานทาน
ตอ่ amphiphysin, CRMP5/CV2, PNMA2(Ma2/Ta), Ri, Yo หรือ Hu ในการวินิจฉยั PNS, Anti-NMDA, Anti-AMPA1/2, Anti-
GABA B, Anti-DPPX, Anti-LGI1, Anti-CASPR2 ในการวินิจฉยั Autoimmune encephalitis และ Anti-NMO (AQP4) IgG, Anti-
MOG ในการวินิจฉยัโรคปลอกประสาทอกัเสบชนิด NMO เป็นต้น จึงนา่จะเป็นประโยชน์อยา่งมากตอ่แพทย์ผู้ รักษา เนื่องจากท า
ให้แพทย์สามารถวินิจฉยัและการรักษาโรคทางด้านนีไ้ด้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้  

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

6.1 เพื่อให้ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโรคภมูิต้านทานท าร้ายตนเอง โรค Paraneoplastic Neurological Syndromes (PNS), โรค 
Autoimmune encephalitis และ โรคปลอกประสาทอกัเสบชนิด NMO 

6.2 เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าและพฒันาการตรวจวเิคราะห์ทางด้านห้องปฏิบตัิการท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การวินิจฉยัโรคภมูิ
ต้านทานท าร้ายตนเอง และการแปลผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตักิารทีเ่ก่ียวกบัโรค Paraneoplastic 
Neurological Syndromes (PNS), โรค Autoimmune encephalitis และ โรคปลอกประสาทอกัเสบชนิด NMO 

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

7. กลุม่ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

แพทย์ นกัเทคนิคการแพทย์ นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้สนใจ ท่ีต้องให้บริการ การตรวจวินิจฉยัโรคภมูิต้านทาน
ตอ่ตนเอง Autoimmune disease  

8. วิธีการอบรม 
การบรรยายน าเสนอข้อมลูทางวชิาการ  การอา่นสไลด์ PNS screening (IIFT), Autoimmune encephalitis (IIFT), AQP4 
(IIFT) และ รวมถงึการซกัถาม  
8.1 หวัข้อการประชมุ 

8.1.1 “Conceptual framework in Laboratory Diagnostic of Neuronal Autoantibodies” 
8.1.2  Open discussion 

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

9. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 
ผู้ เข้าร่วมประชมุได้เพิ่มพนูความรู้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการ โดยเฉพาะโรค Paraneoplastic Neurological 
Syndromes (PNS), โรค Autoimmune encephalitis และ โรคปลอกประสาทอกัเสบชนิด NMO การอา่นสไลด์ PNS 
screening (IIFT), Autoimmune encephalitis (IIFT), AQP4 (IIFT) รวมถึงการใช้ผลการตรวจวิเคราะห์ เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การวินจิฉยัโรคภมูิต้านทานท าร้ายตนเอง  
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