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สภาเทคนิคการแพทย 

หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทยเฉพาะทาง 16 หนวยกิต 

1. ช่ือหลักสูตร 

 หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทยเฉพาะทาง 16 หนวยกิต สาขาจีโนมิกสและการแพทยแมนยํา 

 Program of Medical Technology Specialty in Genomics and Precision Medicine 

      

 2. ความเปนมา/ปรัชญาของหลักสูตร 

 การใหบริการทางการแพทยท่ีเรียกวา การแพทยแมนยํา (Precision Medicine) ตองอาศัยความแมนยํา

และจําเพาะมากกวาการใหบริการท่ัวไป โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญคือ การแพทยจีโนมิกส (Genomic Medicine) 

ซ่ึงเปนแพทยท่ีใชขอมูลพันธุกรรมและขอมูลจําเพาะ แมนยําในการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการทางเทคนิค

การแพทยท่ีเก่ียวของของแตละบุคคล ซ่ึงตองมีความเชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห วิจัยทางจีโนมิกส เพ่ือเปน

แนวทางในการกําหนดการเลือกใชหรือเพ่ิมประสิทธิภาพของยาและเทคโนโลยีในการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน

โรค การรักษาฟนฟู ลดภาวะแทรกซอน และการปองกันผลเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการรักษาของบุคคลนั้น ทําให

การดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนดีข้ึน ลดคาใชจายในการรักษาท่ีไมแมนยํา โดยใชเทคโนโลยีระดับสูง และ

สามารถใหบริการใน Medical Hub ตามแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกสประเทศไทย (Genomics Thailand) 

พ.ศ. 2563 – 2567 เพ่ือเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจรในประเทศและกลุมประเทศอาเซียนได 

รวมท้ังสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยและการพัฒนาประเทศไทย (Thailand 4.0) โดยในปจจุบัน

ประเทศไทยกําลังขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกสประเทศไทย (Genomics Thailand) พ.ศ. 2563 - 

2567 ประกอบดวยยุทธศาสตร  6 ดาน ไดแก  1.  ด านการวิจัยและการประยุกต ใช  (Research and 

Implementation) กําหนดหัวขอการวิจัยหลัก 5 หัวขอ ไดแก โรคมะเร็ง โรคท่ีไมไดรับการวินิจฉัยและโรคหายาก 

และโรคท่ีเก่ียวกับพันธุศาสตรมารดาและทารก โรคไมติดตอและการศึกษาในกลุมประชากรแบบระยะยาว โรคติด

เชื้อ เภสัชพันธุศาสตร 2. ดานการบริการ (Service) พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการใหบริการทางการแพทยจีโน

มิกส เพ่ือเตรียมความพรอมในการใหบริการในระบบประกันสุขภาพของไทย ซ่ึงรวมถึงการจัดทําแนวทางเวช

ปฏิบัติและการควบคุมดูแลชุดทดสอบใหมีมาตรฐาน 3. ดานการวิเคราะหและจัดการขอมูล (Data Analysis and 

Management) เปนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการคํานวณและการจัดการขอมูล ซ่ึงรวมถึงการพัฒนา

บุคลากร ดานชีวสารสนเทศ (Bioinformaticians) การผลิตเครื่องมือทางชีวสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะหขอมูล 

และการจัดจั้งศูนยขอมูลประมวลผลเพ่ือชวยในการตัดสินใจในการรักษาตามแนวทางของการแพทยจีโนมิกส                  

4. Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) เปนการศึกษาและวางแผนการจัดการกับผลกระทบท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากเทคโนโลยีการแพทยจีโนมิกส เชน ประเด็นเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การจัดการความเปนสวนตัว 

การรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูล การจัดการทรัพยสินทางปญญาท่ีเกิดจากความกาวหนาในการ

วิจัยและพัฒนา โดยเปนการศึกษาท้ังในดานจริยธรรม กฎหมาย และสังคม เพ่ือนําไปสูการกําหนดนโยบาย 
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กฎหมาย หรือแนวปฏิบัติตอไป 5. ดานการผลิตและพัฒนาบุคลากร (Human Resource Production and 

Development) พัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการแพทยจีโนมิกสจํานวน 794 คน ภายใน 5 ป ประกอบดวย 4 

สาขา ดังนี้ 1. แพทยดานเวชพันธุศาสตร 34 คน 2. ผูใหคําปรึกษาดานพันธุศาสตร 110 คน 3. สหสาขาวิชาชีพ

ดานพันธุศาสตร  ชีววิทยาระดับโมเลกุลและพยาธิวิทยาระดับโมเลกุล 150 คน 4.  นักชีวสารสนเทศ 

(Bioinformaticians) และนักระบาดวิทยาพันธุศาสตร 500 คน 6. ดานการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหม

เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการแพทยจีโนมิกสในประเทศไทย (New Industry Development) การแพทยจีโนมิกส

เปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะตอยอดไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub) ซ่ึงเปนหนึ่งใน

อุตสาหกรรมใหม (New S–Curves) ซ่ึงมาตรการนี้การเปนบูรณาการแนวโนมความตองการการแพทยจีโนมิกส

ของไทย สนับสนุนใหเกิดการลงทุนหรือรวมลงทุนจากภาคเอกชนในการจัดทําหองปฏิบัติการมาตรฐานนานาชาติ 

การสงเสริมงานวิจัยสูผลิตภัณฑสุขภาพ และสนับสนุนผูประกอบการท่ีมีศักยภาพดานการบริการดวยระบบ

เทคโนโลยีทางการแพทยจีโนมิกส  
(ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 มีนาคม 2562 อานตอไดที่ : 

https://www.ryt9.com/s/cabt/2972140) 

 

 นักเทคนิคการแพทยเชี่ยวชาญการแพทยแมนยํา เปนบุคลากรทางการแพทยมีความสําคัญและจําเปนใน

การตรวจวิเคราะห วิจัย ทางการแพทย ซ่ึงตองมีความเชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห วิจัย การอานผลและแปลผล

ทางจีโนมิกสได เปาหมายคือ การนําขอมูลจากการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการทางการแพทย การวิจัย ไปใช

ในการดูแลสุขภาพของประชาชนท่ีจําเพาะของแตละคนและหรือกลุมของประชาชนคนไทยโดยเฉพาะ เพ่ือให

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึนดวยเทคโนโลยีการแพทยแบบจีโนมิกส สามารถยืดอายุผูปวยมะเร็ง ปองกันและรักษา

โรคติดเชื้อท่ีเปนปญหาสาธารณสุข ลดการเกิดโรคเรื้อรัง และลดการแพยารุนแรงลง และเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการ

วิจัยดานการแพทยแบบจีโนมิกสท่ีสอดคลองกับปญหาสาธารณสุขปจจุบัน เพ่ือใหมีหนวยงานท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน โรงพยาบาล ศูนยแลบเฉพาะทางการแพทยแบบจีโนมิกส ซ่ึงนําไปสูการพัฒนาและเกิดอุตสาหกรรม

การแพทยสมัยใหม ศูนยตรวจวิเคราะหดวยเทคโนโลยีทันสมัยรองรับความตองการของประชาชน ท้ังในและ

ตางประเทศ ซ่ึงจะสงผลดีชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไดอีก 1 ชองทาง โดยผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการพัฒนานัก

เทคนิคการแพทยเชี่ยวชาญเฉพาะดานการแพทยแมนยํา (Precision Medicine) จะสงผลตอการดูแลรักษาสุขภาพ

ของประชาชนดีข้ึน ลดภาวะแทรกซอน ลดการปวย และปองกันการเสียชีวิตกอนเวลาอันควร ลดคาใชจายในการ

รักษาท่ีไมแมนยํา นอกจากนี้ยังทําใหมีศูนยบริการและมีเทคโนโลยีระดับสูงไวบริการใน Medical Hub เพ่ือ

สงเสริมอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจรภายในประเทศ อันจะสงผลดีตอความเจริญทางเศรษฐกิจ และเพ่ิม

ตําแหนงงานท้ังระดับผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงาน 

 

3. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 เพ่ือพัฒนานักเทคนิคการแพทย ใหมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

 3.1 มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานจีโนมิกส การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทางการแพทย การแพทย

แมนยํา (Precision Medicine) 

 3.2 สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัย วิจัย เฉพาะทางดานชีววิทยาระดับโมเลกุลและการแพทย

แมนยํา เพ่ือการดูแล รักษาสุขภาพของประชาชน 

https://www.ryt9.com/s/cabt/2972140
https://www.ryt9.com/s/cabt/2972140
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 3.3 สามารถจัดตั้งและบริหารศูนยหรือหองปฏิบัติการเฉพาะทางดานชีววิทยาระดับโมเลกุลและ

การแพทยแมนยํา เพ่ือการดูแล รักษาสุขภาพของประชาชน 

 3.4 ใหคําแนะนํา ปรึกษาดานการตรวจวิเคราะหทางหองปฏบิัติการชีววิทยาระดับโมเลกุลและการแพทย

แมนยํา (Precision Medicine) เพ่ือใหผูใชบริการใชเปนขอมูลในการตัดสินใจในการดูแล รักษาสุขภาพของตนเอง 

และการเขารับการบริการจากหนวยงานการแพทยแมนยําท้ังในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

 3.5 สามารถวิเคราะห สังเคราะห รวบรวมขอมูล ปญหา เพ่ือพัฒนางานประจําสูการวิจัย 

 3.6 มีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการจีโนมิกส การแพทยแมนยํา

เพ่ือสนองตอบการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทางการแพทยและลดการนําเขาผลิตภัณฑจากตางประเทศ 

 

4. โครงสรางหลักสูตร  

 4.1 ระยะเวลาการศึกษา  

  ไมนอยกวา 16 สัปดาห 

 4.2 โครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร) 

      - วิชาเฉพาะ จํานวน 15 หนวยกิต (ภาคทฤษฎี จํานวน 7 หนวยกิต และภาคปฏิบัติ จํานวน 8 หนวยกิต) 

      - วิชาเลือก จํานวน 1 หนวยกิต 

5. โครงสรางหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทยเฉพาะทาง สาขาจีโนมิกสและการแพทยแมนยํา 

วิชา หนวยกิต 

วิชาเฉพาะ  

MTPM 0101 ระบบบริหารจัดการหองปฏิบัติการจีโนมิกสและการแพทยแมนยํา 2 (2-0-4) 

MTPM 0201 พันธุศาสตรและจีโนมของมนุษย 2 (2-0-4) 

MTPM 0202 การแพทยแมนยําระดับโมเลกุลและชีวสารสนเทศทางการแพทย 3 (1-6-5) 

MTPM 0203 การแพทยแมนยําและการประยุกต 3 (2-3-6) 

MTPM 0204 การฝกงานทางหองปฏิบัติการการแพทยแมนยํา 5 (0-40-10) 

วิชาเลือก  

MTEG 0101 ภาษาอังกฤษสําหรับจีโนมิกสและการแพทยแมนยํา 1 (1-0-2) 

MTPM 0xxx วิชาเฉพาะตามความถนัดแตละสถาบัน 1 (X-X-X) 

 หมายเหตุ  

 PM = Precision Medicine 

 * เลือกเพียง 1 รายวิชา 

 ภาคบรรยาย 1 หนวยกิต เทากับบรรยาย 15 ชั่วโมง 

 ภาคปฏิบัติการ 1 หนวยกิต เทากับปฏิบัติการ 30-45 ชั่วโมง 

 ภาคฝกงาน 1 หนวยกิต เทากับฝกงาน 30-45 ชั่วโมง 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
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6. การประเมินผล 

  6.1 Formative Assessment ท้ังทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกอน และในชวงท่ีมีการเรียนรู 

 6.2 Summative Assessment ท้ังทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเม่ือสิ้นสุดการเรียนรูแตละรายวิชา และ

เม่ือสิ้นสุดการเรียน 

 6.3 การประเมินผลศักยภาพผูสําเร็จหลักสูตรและการทํางานดานการแพทยแมนยํา โดยประเมินระดับ

ความพึงพอใจจากนายจางหรือผูใชบัณฑิต 

 

7. คุณสมบัติของผูรับการศึกษา 

  7.1 นักเทคนิคการแพทยท่ีทํางานแลวและ/หรือผู ท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย และมีความตองการเพ่ิมพูนสมรรถนะ  

 7.2 ไดรับการอนุมัติใหลาอบรมเต็มเวลาจากตนสังกัด 

 7.3 หากไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

 

8. การสําเร็จการศึกษา 

 ผูเขาอบรมตอง 

  8.1 มีระยะเวลาเขาเรียนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการไมนอยกวารอยละ 90 ของระยะเวลาเรียน 

 8.2 มีระยะเวลาฝกงานไมต่ํากวา 200 ชั่วโมง 

 8.3 ไดเกรดเฉลี่ยทุกวิชาตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.50 

 8.4 สอบประมวลความรูผานโดยไดคะแนนอยางนอยรอยละ 60 

 

9. คุณสมบัติผูสอน  

 9.1 สอนภาคทฤษฎี  

 - เปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย สําเร็จการศึกษาในระดับไมต่ํากวาปริญญาโทในสาขาท่ีเปดสอน 

และมีความเชี่ยวชาญหรือปฏิบัติงานสาขานั้นๆ หรือ 

 - สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาอ่ืนและทําหนาท่ีสอนหรือปฏิบัติงานในสาขาท่ีเปดสอน โดย

มีประสบการณไมนอยกวา 5 ป 

 9.2 ผูสอนภาคปฏิบัติ  

 - เปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติงานสาขานั้นๆ และทําหนาท่ีสอน

หรือปฏิบัติงานในสาขาท่ีเปดสอนโดยมีประสบการณไมนอยกวา 5 ป หรือ 

 - เปนผูเชี่ยวชาญและปฏิบัติงานในสาขานั้นโดยมีประสบการณไมนอยกวา 5 ป มีหนังสือรับรองการ

ปฏิบัติงานจริงในหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย มีหนังสือรับรองคุณวุฒิและประสบการณจากผูบังคับบัญชาตน

สังกัด 

 9.3 ผูทรงคุณวุฒิ ไดแกผูท่ีมีความรูและความเชี่ยวชาญในสาขาท่ีเก่ียวของ เชน แพทย เภสัชกร นักเทคนิค

การแพทย นักวิทยาศาสตรการแพทย เปนตน 
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10. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจํานวน 3-5 คน โดยมีโครงสรางดังนี้   

ตําแหนง คุณสมบัติ 

1. ประธาน (ผูแทนจากสถาบันหลัก)   เปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทข้ึนไปและดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแตผูชวย

ศาสตราจารยข้ึนไปและมีผลงานทางวิชาการดานชีววิทยา

ระดับโมเลกุลหรือการแพทยแมนยํา 

2. รองประธาน (ผูแทนจากสถาบันสมทบ) เปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย และดํารงตําแหนง

ตั้งแตผูชํานาญการพิเศษข้ึนไปและมีผลงานทางวิชาการดาน

ชีววิทยาระดับโมเลกุลหรือการแพทยแมนยํา 

3. กรรมการ (ผูแทนจากสถาบันหลัก/

สมทบ)   

เปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทข้ึนไป และมีประสบการณการสอนดานชีววิทยา

ระดับโมเลกุลหรือการแพทยแมนยํามากกวา  5  ป 

4. กรรมการ (ผูแทนจากสถาบันหลัก/

สมทบ) 

เปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย และมีประสบการณ

ทํางานดานชีววิทยาระดับโมเลกุลหรือการแพทยแมนยํา

มากกวา 3 ป 

5. กรรมการและเลขานุการ (ผูแทนจาก

สถาบนัหลัก)   

เปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทข้ึนไป และมีประสบการณการสอนดานชีววิทยา

ระดับโมเลกุลหรือการแพทยแมนยํามากกวา 3 ป 

 

11. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

วิชาเฉพาะ 

MTPM 0101  ระบบบริหารจัดการหองปฏิบัติการจีโนมิกสและการแพทยแมนยํา 2 (2-0-4) หนวยกิต 

  Management System of Genomics and Precision Medicine Laboratory  

การจัดการคุณภาพ กระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ระบบการรับรองคุณภาพใน

ระดับชาติและนานาชาติ การจัดการขอมูลขนาดใหญ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทยเนนดาน

จีโนมิกสและการแพทยแมนยํา การนําไปใชในการบริหารจัดการ และการใหบริการของหองปฏิบัติการจีโนมิกส

และการแพทยแมนยํา  



ผานการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย ในการประชุมครั้งท่ี 9/2562 วันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 

Quality management, continuous quality improvement processes, national and 

international quality assurance systems, big data processing, legal and professional ethics in 

medical technology that focusing on precision medicine, implementation in management and 

services of genomics and precision medical laboratories 

 

MTEG 0101  ภาษาอังกฤษสําหรับจีโนมิกสและการแพทยแมนยํา  1 (1-0-2) หนวยกิต 

  English for Genomics and Precision Medicine 

การพูด การฟง การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของดานจีโนมิกสและการแพทย

แมนยํา การประยุกตใชในการวิเคราะห สังเคราะห วิพากษ และการนําเสนองานวิชาการในหัวขอท่ีเก่ียวของดานจี

โนมิกสและการแพทยแมนยํา 

Speaking, listening, reading, and writing in English related to genomics and precision 

medicine, application in analyzing, synthesizing, criticizing and presenting academic work on topics 

related to genomics and precision medicine 

วิชาเฉพาะ 

 

MTPM 0201  พันธุศาสตรและจีโนมของมนุษย     2 (2-0-4) หนวยกิต 

  Genetics and Human Genome 

ความรูข้ันสูงของพันธุศาสตรระดับโมเลกุลในมนุษย จีโนมของมนุษย ยีนท่ีสําคัญของมนุษยท่ี

สัมพันธกับความผิดปกติทางพันธุกรรมและการแพยา ความผิดปกติของเมแทบอลิซึมแตกําเนิด และมะเร็ง การ

เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม การกลายพันธุท่ีเปนสาเหตุของโรค การพัฒนาเทคโนโลยีในการวินิจฉัยระดับโมเลกุล

เพ่ือวินิจฉัยและติดตามการดําเนินโรค เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลท่ีทันสมัย 

Advanced knowledge of molecular genetics in humans, human genome, important 

human genes related to genetic disorders and drug allergy, congenital metabolic disorders and 

cancer, genetic changes, mutations that cause diseases, development of molecular diagnostic 

technologies to diagnose and monitor disease progression, modern molecular biology techniques 

 

MTPM 0202  การแพทยแมนยําระดับโมเลกุลและชีวสารสนเทศทางการแพทย 3 (1-6-4) หนวยกิต 

  Molecular Precision Medicine and Medical Bioinformatics   

  หลักการ ข้ันตอน และการแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการท้ังแบบพ้ืนฐานและข้ันสูง รวมถึง

การออกแบบเทคนิคการทดสอบเพ่ือการตรวจวินิจฉัย การพยากรณโรค การตรวจติดตามการรักษาและการปองกัน

โรคในโรคตางๆ เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซแบบตางๆ การตรวจหาลําดับเบสแบบตางๆ การตรวจความหลากหลายทาง

พันธุกรรมในระดับจีโนมรวมถึงการวิเคราะหขอมูล เทคนิคการตรวจแยกชนิดของจีโนไทปท่ีมีศักยภาพหลากหลาย

ระดับ ไมโครอารเรย  

  Principles, procedures, and interpretation of both basic and advanced laboratory 

techniques as well as design the original laboratory testing for diagnosis, prognosis, follow-up and  

 



ผานการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย ในการประชุมครั้งท่ี 9/2562 วันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 

 

prevention in several disease conditions, PCR-based methods, DNA sequencing, genome-wide 

association study with data analysis, genotyping techniques, microarray  

 

MTPM 0203  การแพทยแมนยําและการประยุกต    3 (2-3-5) หนวยกิต 

  Precision Medicine and Application 

การประยุกตใชตัวชี้วัดทางชีวภาพในการตรวจวินิจฉัย การพยากรณโรค การตรวจติดตามการ

รักษา การรักษาโรคแบบมุงเปาและการปองกันโรคทางพันธุกรรม โรคมะเร็ง โรคหัวใจรวมหลอดเลือด โรคอ่ืนท่ีพบ

บอยในคนไทย  

  Application of biomarkers on diagnosis, prognosis, follow-up, targeted therapy and 

prevention in genetic diseases, cancers, cardiovascular disease, other common diseases in Thai 

population   

      

MTPM 0204  การฝกงานทางหองปฏิบัติการจีโนมิกสและการแพทยแมนยํา 5 (0-40-10) หนวยกิต 

  Internship in Genomics and Precision Medicine Laboratories 

ฝกปฏิบัติงานตามคูมือการฝกปฏิบัติทางจีโนมิกสและการแพทยแมนยํา ภายใตการควบคุมของผู

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยหรือผูท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดานจีโนมิกสและการแพทยแมนยําใน

หองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการระดับชาติหรือสากล 

  Practice according to genomics and precision medicine laboratory guideline under 

supervision of licensed medical technologists or experts in genomics and precision medicine in 

national and/or international standard accredited laboratories   

 

 

 


