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1. ชื่อการประชมุ  “Laboratory Diagnostic of Systemic Autoimmune Rheumatic Diseases  

                                            (SARD) and International Consensus of ANA Patterns (ICAP) Guideline” 
2. ประเภทกิจกรรม  การอบรบเชิงปฏิบตัิการ 
3. ระยะเวลาในการประชมุ วนัที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 8.30-17.00 น. 
4. สถานที่จดัอบรม  คลินิกเทคนิคการแพทย ์ไพรม์ แล็บ 
5. หลกัการและเหตผุล 

ในปัจจบุนัโรคภมูิตา้นทานท ารา้ยตนเอง หรือ โรคแพภ้มูิตนเอง (Autoimmune disease) ไดม้ีอตัราความชกุของโรค
เพิ่มขึน้อย่างมาก ซึ่งกลุม่ใหญ่ของโรคทางดา้นนี ้ ที่ส  าคญั ไดแ้ก่ Rheumatoid Arthritis , Systemic Lupus 
Erythematosus (SLE), Myositis, Scleroderma, Sjogren Syndrome, Mixed Connective Tissue Disease (MCTD) 
ฯลฯ ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในคนไทย ทัง้นีอ้าจเกิดจากอตัราการเกิดโรคที่สงูขึน้ และ/หรือ เทคนิคที่ใชใ้นการตรวจ
วินิจฉยัโรคพฒันาขึน้ท าใหม้ีความไวและความจ าเพาะต่อการวินิจฉยักลุม่โรคดงักลา่วนีไ้ดด้ีขึน้  

ทัง้นีก้ลุม่โรคภมูิตา้นทานท ารา้ยตนเองสามารถรกัษาหรือลดความรุนแรงของโรคลงได ้ ถา้ผูป่้วยไดร้บัการตรวจ
วินิจฉยัและแยกชนิดของโรคต่าง ๆ ไดถ้กูตอ้งและแม่นย า ซึ่งในสว่นนีก้ารตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการที่ถกูตอ้งและครบถว้น 
จะมีประโยชนอ์ย่างมากต่อแพทยผ์ูร้กัษาในการวินิจฉยัแยกโรคและติดตามการรกัษา  

และในปัจจบุนัไดม้ีการพฒันาและปรบัปรุงการการตรวจวินิจฉยัทางหอ้งปฏิบตัิการ และการแปลผลที่ไดจ้ากทาง
หอ้งปฏิบตัิการมีความกา้วหนา้และมีความหลากหลายซึ่งสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการตรวจวิเคราะหไ์ดม้ากขึน้  จงึ
น่าจะเป็นประโยชนอ์ย่างมากต่อแพทยผ์ูร้กัษา เนื่องจากท าใหแ้พทยส์ามารถใหก้ารวินจิฉยัและการรกัษาโรคทางดา้นนีไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

โดยทางบรษิัท เฮาสเ์ซน เบอรน์สไตน ์ จ ากดั ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัจากขอ้มลูวิชาการจากองคก์รสากลต่าง ๆ ที่ให้
ค าแนะน าในการตรวจวินิจฉยักลุม่โรคภมูิตา้นทานท ารา้ยตนเอง ว่าเทคนิคการตรวจวิเคราะหใ์ดที่เป็นประโยชน ์ และ
เหมาะสมต่อการตรวจวินิจฉยักลุม่โรคภมูิตา้นทานท ารา้ยตนเอง โดยทางบรษิัทฯ เห็นถึงความส าคญัของการตรวจ
วินิจฉยัโรคภมูิตา้นทานท ารา้ยตนเอง หรือ โรคแพภ้มูิตนเอง (Autoimmune disease) จึงไดจ้ดัท าโครงการนีข้ึน้ เพื่อใหน้กั
เทคนิคการแพทย ์ นกัวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ และผูส้นใจ ไดร้บัทราบถึงขอ้มลูเก่ียวกบัโรคภมูิตา้นทานท ารา้ยตนเอง 
Guideline ในการตรวจ ANA testing การอ่าน ANA Pattern ตามมาตรฐาน International Consensus on ANA 
Patterns (ICAP) ฝึกอ่านสไลด ์ ANA Pattern ดว้ยตวัเอง รวมถึงความกา้วหนา้และความหลากหลายในการตรวจ
วิเคราะหท์างหอ้งปฏิบตัิการ เพื่อเป็นประโยชนใ์นการรกัษาผูป่้วยต่อไป 
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6. วตัถปุระสงค ์
6.1 เพื่อใหค้วามรูท้ั่วไปเก่ียวกบัโรคภมูิตา้นทานท ารา้ยตนเอง หรือ โรคแพภ้มูิตนเอง (Autoimmune disease)  
6.2 เพื่อใหท้ราบถึงความกา้วหนา้และพฒันาการตรวจวิเคราะหท์างดา้นหอ้งปฏิบตัิการที่เป็นประโยชนต์่อการ

วินิจฉยัโรคภมูิตา้นทานท ารา้ยตนเอง หรือ โรคแพภ้มูิตนเอง (Autoimmune disease) 
6.3 เพื่อเพิ่มพนูความรู ้ความเขา้ใจ ในดา้นหลกัการวินิจฉยัโรคภมูิตา้นทานท ารา้ยตนเอง หรือ โรคแพภ้มูิตนเอง และ

การแปลผลการตรวจวิเคราะหท์างหอ้งปฏิบตัิการ 
6.4 เพื่อน าเสนอขอ้มลูวิชาการจากองคก์รสากลต่าง ๆ ที่ใหค้ าแนะน าในการตรวจวินิจฉยักลุม่โรคภมูิตา้นทานท ารา้ย

ตนเอง 
6.5 เพื่อใหท้ราบการอ่าน ANA Pattern ตามมาตรฐาน International Consensus on ANA Patterns (ICAP)  

รวมถึงความสมัพนัธข์องโรคทาง Autoimmune กบั ANA Pattern 
7. กลุม่ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

นกัเทคนิคการแพทย ์ นกัวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ และผูส้นใจ ที่ตอ้งใหบ้รกิาร การตรวจวินิจฉยัโรคภมูิตา้นทานต่อ
ตนเอง Autoimmune disease โดยตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัวคัซีนครบ 2 เข็มแลว้ รบัจ านวนจ ากดั ไมเ่กิน 20 คน 

8. วิธีการอบรม 
การบรรยายน าเสนอขอ้มลูทางวิชาการ  การปฏิบตัิการอ่าน ANA Pattern ตามมาตรฐาน International Consensus 
on ANA Patterns (ICAP) และซกัถามเรื่องการตรวจวินิจฉยัโรคภมูิตา้นทานท ารา้ยตนเอง 
8.1 หวัขอ้การประชมุ 

8.1.1 “Laboratory Diagnostic of Systemic Autoimmune Rheumatic Diseases (SARD) and 
International Consensus of ANA Patterns (ICAP) Guideline” 

8.1.2 Open discussion 
8.2 วิทยากร 

นางสาว จนัทิมา  สขุสกลุยั Automation & Application Division Manager บรษิัท เฮาสเ์ซน เบอรน์สไตน ์จ ากดั 
นางสาว ขวญักมล เปรมวิจิตร Secretary & Senior Product Application บรษิัท เฮาสเ์ซน เบอรน์ไตน ์จ ากดั           

9. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดเ้พิ่มพนูความรูใ้นการตรวจวิเคราะหท์างหอ้งปฏิบตัิการ โดยเฉพาะ ANA Testing การอ่าน ANA 
Pattern รวมถึงการใชผ้ลการตรวจวิเคราะห ์ เพื่อเป็นประโยชนใ์นการวินิจฉยัโรคภมูิตา้นทานท ารา้ยตนเอง และทราบ
ถึงความกา้วหนา้ในการตรวจวินิจฉยัโรคภมูิตา้นท ารา้ยตนเอง (Autoimmune disease) 

10. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
             บรษิัท เฮาสเ์ซน เบอรน์สไตน ์จ ากดั 

                            
                             (นางสาวจนัทิมา สขุสกลุชยั) 
                ผูเ้สนอโครงการฯ 


