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โครงการประชุมวิชาการประจ าปี 2561  

“3rd  Annual Conference  
New Frontiers in Mass Spectrometry Clinical and Biomedical Applications” 

 
1.  ชื่อหัวหน้าโครงการ  ผศ.ดร.วิโรจน ์บุญรัตนกรกิจ  หัวหน้าภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ 
                                โทรศัพท์ 02-218-1081 ต่อ 314  โทรสาร 02-218-1082  
                                E-mail Address: viroj.b@chula.ac.th 
2.  ชื่อผู้ประสานงานหลัก  ผศ.ดร.เทวิน เทนค าเนาว์ ภาควิชาเคมีคลินิก โทร. 02-218-1081 ต่อ 313 

อ.ดร. ศิริพร แสงสุธรรม   ภาควิชาเคมีคลินิก โทร. 02-218-1081 ต่อ 315 
3.  หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
4.  ลักษณะโครงการ  

เป็นโครงการประชุมวิชาการประจ าปีที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ของภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ 
จุฬาฯ โดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อตลอดงานประชุม งานประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการ
ใช้เทคโนโลยีทันสมัย คือ เทคนิค Mass spectrometry ซึ่งปัจจุบันเป็นเทคนิคหลักที่ใช้ในงานวิจัยเพ่ือ
การศึกษากลไกการเกิดโรค ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ อีกทั้งปัจจุบันเทคนิค Mass spectrometry ได้เริ่มเข้ามามี
บทบาทส าคัญในการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เช่น การตรวจวัดระดับ Vitamin D และฮอร์โมน 
เป็นต้น ภาควิชาเคมีคลินิก เล็งเห็นว่าภาควิชาฯ มีความพร้อมในด้านองค์ความรู้ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ รวมถึง   
ศูนย์สหเวชศาสตร์ชะลอวัย คณะสหเวชศาสตร์ มีเป้าหมายในการน าเครื่อง Mass Spectrometer มาให้บริการ
ในการตรวจทางคลินิก จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะจัดให้มีการประชุมนี้ขึ้น  

นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าว จะเป็นเวทีในการพบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างนักเทคนิค
การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัยจากสถาบันต่างๆ คณาจารย์ นิสิต รวมทั้ง
ศิษย์เก่า น าไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ/วิจัย ในระดับชาติและนานาชาติต่อไปในอนาคต 

5.  ผู้เข้าร่วมการประชุม จะสะสมคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ (CMTE)  เพ่ือการต่อใบอายุใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ 

6.  จัดงานวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561  เวลา 8.30 – 16.00 น.  
     ณ ห้องบรรยาย ชั้น 7 ส านักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
7.  ไม่มีการจัดเก็บค่าลงทะเบยีน / ค่าใช้จ่าย  รับสมัครถึงวันที่  30  พฤศจิกายน 2561 

วิธีการสมัคร ออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO_0vfk7cY_a2IjQ3EpMh0P8YYOoPu4h_hfVS5zp1T5dV1kw/viewform  
                หรือส่งใบสมัครตามแบบฟอร์ม มาที่ โทรสาร 02-218-1082   โทร.02-218-1081 ต่อ 0 

8.  ผู้เข้าร่วม   รวมทั้งสิ้น  120   คน ได้แก่ 
1. นักเทคนิคการแพทย์ อาจารย์เทคนิคการแพทย์ แพทย์   จ านวน   70 คน 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการแพทย์     
2. คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์   จ านวน   46  คน 
3.   วิทยากรจากต่างประเทศ และในประเทศ   จ านวน    4  คน 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO_0vfk7cY_a2IjQ3EpMh0P8YYOoPu4h_hfVS5zp1T5dV1kw/viewform


 
9.  หลักการและเหตุผล 

ความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับการวิจัยและประยุกต์ เพื่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ใหม่และองค์ความรู้ที่ทันสมัย ส าหรับการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ (Biomarkers) เพื่อการตรวจติดตามการวินิจฉัยและการ
พยากรณ์โรคนั้น มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ดังนั้น  จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักเทคนิคการแพทย์ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิจัย บุคลากรทางการแพทย์ คณาจารย์ และนิสิต ต้องติดตามองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม
ทางวิชาการเพื่อน ามาประยุกต์ใช้และ/หรือการท าวิจัยต่อยอดต่อไป  

เทคนิค Mass spectrometry เป็นเทคนิคส าคัญที่ใช้ในงานวิจัยเพื่อการศึกษากลไกการเกิดโรค ตัวบ่งชี้ทาง
ชีวภาพ  แต่ในปัจจุบันได้เร่ิมเข้ามามีบทบาทส าคัญในงานบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เช่น การตรวจวัด
ระดับไวตามินดี ระดับฮอร์โมน การตรวจวัดระดับยา ระดับสารเสพติด สารพิษในร่างกาย การจ าแนกชนิดของแบคทีเรีย   
เป็นต้น ในการประชุมคร้ังนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้องค์ความรู้ด้านการน าเทคนิค Mass spectrometry ไปประยุกต์ใช้ทั้ง
ทางด้านงานวิจัย อาทิ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากลไกการเกิดโรคมะเร็ง งานวิจัยทางด้านพิษวิทยา และการ
ประยุกต์ใช้เพื่องานบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อาทิ การตรวจวัดระดับไวตามินดี และระดับฮอร์โมน 
เป็นต้น นอกจากนี้ การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เคร่ือง Mass Spectrometer ส าหรับตรวจวัด
ระดับสารบ่งชี้ในเลือด/ปัสสาวะ เพื่อเปิดบทบาทของศูนย์สหเวชศาสตร์ชะลอวัย คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ในการน า
เทคนิค Mass spectrometry มาให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพือ่การตรวจวินิจฉัยทางคลินิกต่อไป  

นอกจากนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมีคลินิกและ  
อณูทางการแพทย์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ มีพันธกิจในการเป็นแหล่งอ้างอิงองค์ความรู้ด้านชีวเคมี
คลินิกและอณูทางการแพทย์ ภาควิชาเคมีคลินิกจึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการประจ าปีมาอย่างต่อเนื่อง  โดยในปีนี้ จะ
จัดโครงการประชุมวิชาการประจ าปี “3rd Annual Conference New Frontiers in Mass Spectrometry Clinical 
and Biomedical Applications” เพื่อน าเสนอวิทยาการล้ าหน้าในด้านชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ และเป็น  
เวทีพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย
จากสถาบันต่างๆ คณาจารย์ นิสิต รวมทั้งศิษย์เก่า น าไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ/วิจัย ในระดับชาติ
และนานาชาติต่อไปในอนาคต 

10. วัตถุประสงค ์
  1.  เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัย ซึ่งเป็นวิทยาการก้าวหน้าด้านการน าเครื่อง Mass spectrometer ไปใช้ใน

การตรวจวินิจฉัยทางคลินิกและงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์  
2.  เพ่ือเป็นเวทีในการพบปะ แสดงความคิดเห็น น าเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

ระหว่างนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ คณาจารย์ นิสิต และนักวิจัย
จากสถาบันต่างๆ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ/วิจัย ในระดับชาติและนานาชาติ 

 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั   เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมฯ ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีศักยภาพ ดังนี้ 

  1.  ได้รับทราบข้อมูลที่ทันสมัย ซึ่งเป็นวิทยาการก้าวหน้าทั้งองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการน าเทคนิค Mass 
Spectrometry ไปใช้ในการตรวจวินิจฉัยทางคลินิกและงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ 

2.   สร้างเครือข่ายในระดับชาติและนานาชาติ จากการพบปะ แสดงความคิดเห็น น าเสนอผลงานทางวิชาการ/
วิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ บุคลากรทาง
การแพทย์ คณาจารย์ นิสิต และนักวิจัยจากสถาบันต่าง ๆ 

 
12.  การประเมินโครงการ แบบประเมินความพึงพอใจ ภายหลังการเสร็จสิ้นการอบรม และมีผลการประเมินในระดับ 
    3.75 ขึ้นไป 
 
 
 



 
13. ก าหนดการประชุมวิชาการประจ าป ี
 

2018 Annual Medical Technology Conference 
3rd Annual Conference New Frontiers in Mass Spectrometry Clinical and Biomedical Applications 

December 13th - 14th, 2018 
 

Historically, major impact of mass spectrometry in clinical laboratory has focused on drug abuse 
confirmation and clinical toxicology. Now a day, compelled by the continuous improvements in analytical 
platforms, mass spectrometry applications in clinical laboratory and biomedical research has dramatically 
increased over the last decade and continued to expand. To capture major advances and applications in 
mass spectrometry, the Department of Clinical Chemistry, Faculty of Allied Health Sciences, organizes a 
two-day New Frontier international annual research conference focusing on mass spectrometry 
applications in clinical laboratories and biomedical research. This conference aims to provide major 
advances and innovation in mass spectrometry applications with emphasis on clinical laboratory and 
biomedical research to serve as a forum allowing the exchange of ideas among medical technologists, 
biomedical researcher, faculty members, and graduate students. 

The conference will be followed by a hands-on workshop on mass spectrometry in Clinical 
Applications.  A draft of the agenda with a list of invited speakers and titles is attached. 
 

New Frontiers in Mass Spectrometry Clinical and Biomedical Applications 
13th December 2018 

Office of Academic Resources Building, Chulalongkorn University 
 

Time Speaker           Tittle 
8:30-9:15 Registration  
9:15-9:30    Opening remarks by Dean of Faculty of Allied  

Health Sciences, Chulalongkorn University 
 

9:30-10:30 Prof. Dr. Takaaki Akaike, M.D., Ph.D. 
Department of Environmental Medicine 
and Molecular Toxicology 
Tohoku University, Japan 
 

Chemical biology of reactive sulfur species 
and its metabolome analysis 
(Plenary Lecture) 
 

10:30-11:00 Coffee Break and poster presentation  
 

 

11:00-12:00 Dr. Man Ho Choi, Ph.D. 
Head, Molecular Recognition Research 
Center 
Korean Institute of Science and 
Technology (KIST), Korean 
 

Bringing Mass Spectrometry-Based Steroid 
Signatures Into Clinical Endocrinology  
(Plenary Lecture) 

12:00-13:00 Lunch and poster presentation 
 

 

13:00-13:40 
 

Siriporn Sangsuthum, Ph.D. 
Department of Clinical Chemistry 
Chulalongkorn University 

Mass Spectrometry: Principle and 
Biomedical Applications 



 
Time Speaker           Tittle 
13:40-14:10 
 

Viroj Boonyaratanakornkit, Ph.D. 
Department of Clinical Chemistry 
Chulalongkorn University 

Advances in Mass Spectrometry Applications 
in Clinical Laboratories 
 

14:10-14:30 Coffee Break and poster presentation  

14:30-16:00 Jason Neo, M.Sc.  
Director, Marketing and Field 
Applications Support ROA 
SCIEX 

Mass Spectrometry in Clinical Research: 
Applications and Future Developments 
 
Enabling Precision Medicine with Next 
Generation Proteomics tools 
 

 
New Frontiers in Mass Spectrometry Clinical and Biomedical Applications 

14th December 2018 
Office of Academic Resources Building, Chulalongkorn University 

 
Time Speaker           Tittle 
8:30-9:00 Registration  
9:00-10:00 Prof. Dr. Danny Dhanasekaran 

Chair in Cancer Biology & Professor of 
Cell Biology 
Stephenson Cancer Center 
University of Oklahoma Sciences Center 

Targeting Cancer Metabolism :  
A Mass Spectrometric Approach  
(Plenary Lecture)  

10:00-11.00 Waldemar Jess, Ph.D. 
Chromsystems Instruments & Chemicals 
GmbH 

Steroids by LC-MS/MS – a powerful tool for 
the clinical laboratory 
 

11:00-10:15 Coffee Break and poster presentation   
11:15-11:45 Dr. Trairak Pisitkun 

Chulalongkorn University  
System Biology Center 

Identification of personalized cancer 
neoantigens by MHC-peptide pulldown 
coupled with LC-MS/MS 

11:45-12.00 Closing Remark  
12:00-13:00 Lunch and poster presentation  
 Mass Spectrometry in Clinical 

Applications Workshop  
Borommaratchachonnanisisattaphat Building, 
Faculty of Allied Health Sciences, 
Chulalongkorn University 

 
13:00-16:00 
 
 

 
Prof. Dr. Takaaki Akaike, M.D., Ph.D. 
Tohoku University, Japan 
Dr. Man Ho Choi, Ph.D. 
Korean Institute of Science & 
Technology, Korean 
Siriporn Sangsuthum, Ph.D. & Staffs 
Department of Clinical Chemistry 
Chulalongkorn University 

 
Mass Spectrometry in Clinical Applications 
Workshop  
 



 
 
                    ใบสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจ าปี 
                2018 Annual Medical Technology Conference 

          “3rd Annual Conference New Frontiers in Mass Spectrometry Clinical and Biomedical Applications” 
13th - 14th December 2018 

At 7th Floor Conference Room, Office of Academic Resources Building (Central Library), Chulalongkorn University 
 

 (ส าหรับเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล)  - วันที่ได้รับใบสมัคร…………………………………………………………… 
(Completed by the conference staff) - Date application received ………………………… 

ค าน าหน้าชื่อ     นาย (Mr.)      นาง (Mrs.)    นางสาว (Miss)    อื่นๆ โปรดระบุ (Others, please specify).................. 
ชื่อ – สกุล (First name – Last name)..………………………………………………………………………………………………………………..…...………… 
ส าหรับนักเทคนิคการแพทย์ กรณุาระบุเลขท่ี ทน. (Please specify the med tech license number)………...……………….……………… 
ต าแหน่งผู้สมัคร (Title/Position of applicant) ………………………………….………………………………………………………….......…………………… 
หน่วยงานผู้สมัคร (Affiliation)…………………………………………..……………………………….…………………………………………………...……………….. 
ที่อยู่ส าหรับส่งเอกสาร (Mailing address) 
เลขท่ี (Number)………………………………ถนน (Road)…………………………………แขวง /ต าบล (Sub district)........……………………………. 
เขต / อ าเภอ (District)…………………………………จังหวัด (Province)……………….…………….รหัสไปรษณีย์ (Postal code)...…………..….. 
โทรศัพท ์(Phone no.)………………… โทรสาร (Fax no.)..…………………………มือถือ (Mobile phone no.)……….……………………… 

E-mail address: ………………………………………..………………………...……………………………. 
ประเภทอาหารที่ท่านรับประทาน (Type of food and beverage preferred) 

   ไม่จ ากัดประเภทอาหาร (No preference)                 มังสวิรัติ (Vegetarian)                   มุสลมิ (Halal) 

วัตถุประสงค์การสมัคร (Purpose of application)   

 เข้าร่วมประชุมภาคบรรยาย และภาคปฏิบตัิการ (Conference and Workshop participant)  
 เข้าร่วมประชุมภาคปฏิบัติการเท่าน้ัน (Workshop participant only)   
 เข้าร่วมประชุมภาคบรรยายเท่าน้ัน (Conference participant only)   
 น าเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral presentation)                   น าเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) 

** ไม่เสียค่าลงทะเบียน (No registration fee) **  
ปิดรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (Application deadline is on November 30th, 2018) 

ขอสงวนสิทธิ์การรับเข้าอบรมตามล าดับการส่งใบสมัคร (Registration is on a first-come, first-served basis) 
ส าหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ไม่เข้าร่วมประชุมโดยไม่แจ้งให้ทราบ ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 

ภาควิชาเคมีคลินกิขอสงวนสิทธิก์ารเข้าร่วมประชุมวิชาการของท่านในคร้ังต่อไป  
For those who have already registered, but do not attend without noticing by 10th December 2018.             

Clinical Chemistry Department will not allow you to register the next meeting. 

ลงนามผูส้มัคร (Applicant’s signature)…………………………………………………………. 
                                                 (                                               ) 
                           วันท่ี (Date) ..................เดือน (Month).............................ปี (year)............... 

ติดต่อสอบถาม (For more information) 
กรุณาติดต่อ (Please contact) ภาควิชาเคมีคลินิก (Department of Clinical Chemistry) คณะสหเวชศาสตร์ (Faculty of Allied 
Health Sciences) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั (Chulalongkorn University) โทรศัพท์ (Tel no.) 02-218-1081 ต่อ (ext.) 0  
โทรสาร (Fax no.) 02-218-1082  Website: http://www.cc.ahs.chula.ac.th/web/   E-mail:  viroj.b@chula.ac.th  

http://www.cc.ahs.chula.ac.th/web/
mailto:%20viroj.b@chula.ac.


 
การส่งบทคัดย่อส าหรับเสนอผลงานด้วยวาจา/โปสเตอร์ 

(Guidelines for abstract submission for oral/poster presentation) 

บทคัดย่อต้องประกอบไปด้วย (The components of abstract) 

1. หัวเรื่อง: ใช้ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรก ท่ีเหลือใช้ตัวเลก็หมด 

(Title: only the first letter of the first word is capitalized.)  

2. ช่ือผู้นิพนธ์และคณะ: ช่ือ นามสกุล ใช้ค าเต็ม ขีดเส้นใต้ชื่อผู้น าเสนอผลงาน 

(Author and co-authors: Full first names and last names, and name of the presenter is underlined) 

3. สถานท่ีท างาน: ระบุด้วยตัวเลข (1, 2, 3 ….) ท าเป็นตัวยกด้านหน้า และเช่ือมโยงกับผู้นิพนธ์และคณะผู้ร่วมวิจยั 

(Affiliations: specify using the superscript numbers corresponding to the sequence of authors)  

4. บทคัดย่อประมาณ 250-300 ค า ใช้โปรแกรม Microsoft Word พิมพ์โดยใช้ตัวอักษร Browallia New ขนาดตัวอักษร 16 
ประกอบด้วย 

(Abstracts should be around 250 – 300 words. All text, prepared using Microsoft Word, is 16-point, 
Browallia New font with following sections included) 

1. บทน า (Introduction) 
2. วัตถุประสงค์ (Objectives) 
3. วัสดุวิธีการ (Materials and methods) 
4. ผลการวิจัย (Conclusion) 
5. สรุปผลการวิจัย (Conclusion) 

การส่งบทคัดย่อ (Abstract submission) 

1. ส่งใบสมัครเป็นผูเ้ข้าร่วมประชุม (Submission of the participant’s application form)  
2. ส่งไฟล์บทคดัย่อในรูปแบบ Microsoft Word ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

(Submission of the abstract file in Microsoft Word by November 30th, 2018) 

ติดต่อสอบถาม (For more information) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ 
 ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาคารจุฬาพัฒน์ 1 เลขที่ 154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 02 -218-1081 ต่อ 314
โทรศัพท์มือถือ 086 538 8444  Email: viroj.b@chula.ac.th 
 
Asst. Prof. Dr. Viroj Boonyaratanakornkit 
Department of Clinical Chemistry, Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn University, Chula Pat 1 
building, 154 Rama 1 Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 
Tel. 02-218-1081 ext. 314, Mobile tel. 086 538 8444 Email: viroj.b@chula.ac.th 
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