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แนวทางการจดัการเรียนรู้แก่นิสิตใน เรื่อง การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) 

ผศ.บุญพะเยาว ์เลาหะจินดา, ผศ.วีรศักดิ์ จรภักดี, ดร.ถิรวฒัน์ วรรณตุง, อ.รุ่งกาญจน ์สังฆรักษ ์
 
ที่มาและความสำคัญ  

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้หลักการและแนวทางแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย 
(พ.ศ. 2563 – 2567) และอนุมัติให้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นหน่วยงานกลางและมีโครงสร้างองค์กร
เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ โดย กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้  

1. แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (พ.ศ. 2563 – 2567) เป็นแผนที่เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูล
พันธุกรรมมนุษย์มาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งร้อยละ 30 ของโรคในมนุษย์เกิดจากปัจจัยทาง
พันธุกรรม ซึ่งปัจจุบันการถอดรหัสพันธุกรรมมีต้นทุนลดลงอย่างมาก (ประมาณ 18,000 บาทต่อกัน) และมีการใช้
ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เช่น การตรวจเพื่อคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์ การตรวจ
พันธุกรรมเพื่อป้องกันมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ โรคติดเชื้อ หรือการป้องกันการแพ้ยา ซึ่งแผนปฏิบัติ การฯ มีเป้าหมายที่จะ
บูรณาการการใช้ข้อมูลพันธุกรรมในด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยจากหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สธ. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์และ
สาธารณสุขแก่ประชาชน ซี่งในอนาคตการแพทย์จีโนมิกส์จะเข้ามามีบทบาทในการสร้างสุขภาพที่ดีของประชากรตั้งแต่
ก่อนตั้งครรภ์จนกระทั่งเสียชีวิต ทั้งนี้ ในมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health Economics) การลงทุนเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันโรค วินิจฉัยโรค และดูแลผู้ป่วยจะนำมาสู่การลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมาก 
โดย สธ. ประมาณการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้จากการให้บริการทางการแพทย์แบบจีโนมิกส์ประมาณ 70,000 
ล้านบาทต่อปี (ประเมินจากการลดอัตราการเกิด 5 โรคหลัก ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง การติดเชื้อ HIV โรคหัวใจขาด
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เลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง) รวมทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรและ
การให้บริการใน Medical Hub 

2. ปัจจุบัน การแพทย์จีโนมิกส์มีการดำเนินการในหลายประเทศโดยมีประเทศที่ประสบความสำเร็จในการ
ดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลทางพันธุกรรม เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ซึ่งในส่ วนของประเทศไทยการ
ดำเนินการด้านการแพทย์จีโนมิกส์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ ( SWOT 
Analysis) พบว่าประเทศไทยมีจุดแข็งจากความเป็นผู้นำด้าน Medical Hub มีนักวิจัยที่เชี ่ยวชาญและมีที่ตั ้งทาง
ภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ประกอบกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเริ่มมีต้นทุนที่ถูกลง แต่ในขณะเดียวกันพบว่ายังมีปัญหาใน
การบูรณาการทำงานด้านการแพทย์จีโนมิกส์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สธ. สวรส. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วท. ศธ. สกพอ. และแพทย
สภาแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เพื่อร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการบูร
ณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานวิจัยจีโน
มิกส์ประเทศไทย ภายใต้คำสั ่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ลงวันที ่ 7 พฤศจิกายน 2561 ซึ ่งมี
ปลัดกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน โดยแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics 
Thailand) ประกอบด้วย 6 มาตรการ ได้แก่ 

1. ด้านการวิจัยและการประยุกต์ใช้ (Research and Implementation) กำหนดหัวข้อการวิจัยหลัก 5 หัวข้อ 
ได้แก่   (1) โรคมะเร็ง 

(2) โรคที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและโรคหายาก และโรคที่เกี่ยวกับพันธุศาสตร์มารดาและทารก 

(3) โรคไม่ติดต่อและการศึกษาในกลุ่มประชากรแบบระยะยาว 

(4) โรคติดเชื้อ 

(5) เภสัชพันธุศาสตร ์

2. ด้านการบริการ (Service) พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์จีโนมิกส์ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการให้บริการในระบบประกันสุขภาพของไทย ซึ่งรวมถึงการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติและการควบคุมดูแล
ชุดทดสอบให้มีมาตรฐาน 

3. ด้านการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล (Data Analysis and Management) เป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการคำนวณและการจัดการข้อมูล ซึ่งรวมถึงการพัฒนาบุคลากร ด้านชีวสารสนเทศ (Bioinfomaticians) 
การผลิตเครื่องมือทางชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดจั้ง ศูนย์ข้อมูลประมวลผลเพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจในการรักษาตามแนวทางของการแพทย์จีโนมิกส์ 

4. Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) เป็นการศึกษาและวางแผนการจัดการกับผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีการแพทย์จีโนมิกส์ เช่น ประเด็นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การจัดการความเป็นส่วนตัว 
การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากความก้าวหน้าในกา รวิจัย
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และพัฒนา โดยเป็นการศึกษาทั้งในด้านจริยธรรม กฎหมาย และสังคม เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย กฎหมาย หรือ
แนวปฏิบัติต่อไป 

5. ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร (Human Resource Production and Development) พัฒนาบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์จีโนมิกส์จำนวน 794 คน ภายใน 5 ปี ประกอบด้วย 4 สาขา ดังนี้ 

(1) แพทย์ด้านเวชพันธุศาสตร์ 34 คน 

(2) ผู้ให้คำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์ 110 คน 

(3) สหสาชาวิชาชีพด้านพันธุศาสตร์ ชีววิทยาระดับโมเลกุลและพยาธิวิทยาระดับโมเลกุล 150 คน 

(4) นักชีวสารสนเทศ (Bioinfomaticians) และนักระบาดวิทยาพันธุศาสตร ์500 คน 

6. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการแพทย์จีโนมิกส์ในประเทศไทย 
(New Industry Development) การแพทย์จีโนมิกส์เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะต่อยอดไปสู ่การพัฒนาอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมใหม่ (New S – Curves) ซึ่งมาตรการนี้การเป็นบูรณา
การแนวโน้มความต้องการการแพทย์จีโนมิกส์ของไทย สนับสนุนให้เกิดการลงทุนหรือร่วมลงทุนจากภาคเอกชนในการ
จัดทำห้องปฏิบัติการมาตรฐานนานาชาติ การส่งเสริมงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่มี
ศักยภาพด้านการบริการด้วยระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์จีโนมิกส์ 

สภาเทคนิคการแพทย์และแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (พ.ศ. 2563 – 2567) 
 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และตัวแทนจากสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ทุก
สถาบันรวมถึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดย ผศ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา ได้ร่วมประชุม
เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรเฉพาะทาง Precision Medicine กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2562 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ เป็นประธาน โดยวางแผนให้คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดทำหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทยเฉพาะทาง 16 หนวยกิต สาขาจีโนมิกสและการ
แพทยแมนยํา (Program of Medical Technology Specialty in Genomics and Precision Medicine) 16 หน่วย
กิต ซึ่งผานการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทยในการประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

1. วัตถุประสงคของหลักสูตร เพือ่พัฒนานักเทคนิคการแพทย ใหมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี  
1.1 มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานจีโนมิกส การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทางการแพทย การแพทยแมน่ยาํ 

(Precision Medicine)  
1.2 สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัย วิจัย เฉพาะทางดานชีววิทยาระดับโมเลกุลและการแพทย

แม่นยำเพื่อการดูแล รักษาสุขภาพของประชาชน 
1.3 สามารถจัดตั้งและบริหารศูนยหรือหองปฏิบัติการเฉพาะทางดานชีววิทยาระดับโมเลกุลและ การแพทย

แม่นยำ เพื่อการดูแล รักษาสุขภาพของประชาชน  
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1.4 ใหคําแนะนํา ปรึกษาดานการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการชีววิทยาระดับโมเลกุลและการแพทย์
แม่นยำ (Precision Medicine) เพื่อใหผใูชบริการใชเปนขอมูลในการตัดสินใจในการดูแล รักษาสุขภาพของตนเอง และ
การเขารับการบริการจากหนวยงานการแพทยแมนยําทั้งในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน  

1.5 สามารถวิเคราะห สังเคราะห รวบรวมขอมูล ปญหา เพื่อพัฒนางานประจําสูการวิจัย  
1.6 มีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการจีโนมิกส การแพทยแมนยํา เพื่อ

สนองตอบการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทางการแพทยและลดการนําเขาผลิตภัณฑจากตางประเทศ 
2. โครงสรางหลักสูตร  
2.1 ระยะเวลาการศึกษา ไมนอยกวา 16 สัปดาห  
2.2 โครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร)  
- วิชาเฉพาะ จํานวน 15 หนวยกิต (ภาคทฤษฎี จํานวน 7 หนวยกิต และภาคปฏิบัติ จํานวน 8 หนวยกิต)  
- วิชาเลือก จํานวน 1 หนวยกิต  
3. โครงสรางหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทยเฉพาะทาง สาขาจีโนมิกสและการแพทยแมนยํา 

 
 
4. คุณสมบัติของผูรับการศึกษา  
4.1 นักเทคนิคการแพทยที่ทํางานแลวและ/หรือผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย มี ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย และมีความตองการเพ่ิมพูนสมรรถนะ  
4.2 ไดรับการอนุมัติใหลาอบรมเต็มเวลาจากตนสังกัด  
4.3 หากไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ใหขึ้นอยกูับดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
 

5. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)  
MTPM 0101  ระบบบริหารจัดการหองปฏิบัตกิารจีโนมิกสและการแพทยแมนยํา  2 (2-0-4) หนวยกิต  

Management System of Genomics and Precision Medicine Laboratory  
การจัดการคุณภาพ กระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ระบบการรับรองคุณภาพใน ระดับชาติและ

นานาชาติ การจัดการขอมูลขนาดใหญ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทยเนนดาน จีโนมิกสและการ
แพทยแมนยํา การนําไปใชในการบริหารจัดการ และการใหบริการของหองปฏิบัติการจีโนมิกส และการแพทยแมนยํา 
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MTEG 0101  ภาษาอังกฤษสําหรับจีโนมิกสและการแพทยแมนยํา   1 (1-0-2) หนวยกิต  
English for Genomics and Precision Medicine  

การพูด การฟง การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของดานจีโนมิกสและการแพทย แมนยํา การประ
ยุกตใชในการวิเคราะห สังเคราะห วิพากษ และการนําเสนองานวิชาการในหัวขอที่เกี่ยวของดานจี โนมิกสและการ
แพทยแมนยํา 

MTPM 0201  พันธุศาสตรและจีโนมของมนุษย      2 (2-0-4) หนวยกิต  
Genetics and Human Genome  

ความรูขั้นสูงของพันธุศาสตรระดับโมเลกุลในมนุษย จีโนมของมนุษย ยีนที่สําคัญของมนุษยที่สัมพันธกับความ
ผิดปกติทางพันธุกรรมและการแพยา ความผิดปกติของเมแทบอลิซึมแตกําเนิด และมะเร็ง การ เปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม การกลายพันธุที่เปนสาเหตุของโรค การพัฒนาเทคโนโลยีในการวินิจฉัยระดับโมเลกุล  เพื่อวินิจฉัยและ
ติดตามการดําเนินโรค เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลที่ทันสมัย 

MTPM 0202  การแพทยแมนยําระดับโมเลกุลและชีวสารสนเทศทางการแพทย  3 (1-6-4) หนวยกิต  
Molecular Precision Medicine and Medical Bioinformatics  

หลักการ ขั้นตอน และการแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการทั้งแบบพื้นฐานและขั้นสูง รวมถึง การออกแบบ
เทคนิคการทดสอบเพื่อการตรวจวินิจฉัย การพยากรณโรค การตรวจติดตามการรักษาและการปองกัน โรคในโรคตางๆ 
เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซแบบตางๆ การตรวจหาลําดับเบสแบบตางๆ การตรวจความหลากหลายทาง พันธุกรรมในระดับจี
โนมรวมถึงการวิเคราะหขอมูล เทคนิคการตรวจแยกชนิดของจีโนไทปที่มีศักยภาพหลากหลาย ระดับ ไมโครอารเรย 

MTPM 0203  การแพทยแมนยําและการประยุกต     3 (2-3-5) หนวยกิต  
Precision Medicine and Application  

การประยุกตใชตัวชี้วัดทางชีวภาพในการตรวจวินิจฉัย การพยากรณโรค การตรวจติดตามการ รักษา การรักษา
โรคแบบมุงเปาและการปองกันโรคทางพันธกุรรม โรคมะเร็ง โรคหัวใจรวมหลอดเลือด โรคอื่นที่พบบอยในคนไทย 

MTPM 0204  การฝกงานทางหองปฏิบัติการจีโนมิกสและการแพทยแมนยํา  5 (0-40-10) หนวยกิต  
Internship in Genomics and Precision Medicine Laboratories  

ฝกปฏิบัติงานตามคูมือการฝกปฏิบัติทางจีโนมิกสและการแพทยแมนยํา ภายใตการควบคุมของผู มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยหรือผูที่มีความเชี่ยวชาญทางดานจีโนมิกสและการแพทยแมนยําใน หองปฏิบัติการที่
ไดรับการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการระดับชาติหรือสากล 
 
แนวทางการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) แก่บัณฑติในระดับปริญญาตรี 

Precision Medicine ใช้ข้อมูลทางด้านพันธุกรรม (Gene) เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักเพื่อวินิจฉัย วางแผนการ
รักษา และป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เทคนิคการแพทย์ จึงมีบทบาทสำคัญในการศึกษาข้อมูลด้านพันธุกรรมทาง
ห้องปฏิบัติการ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ซึ่งจากแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (พ.ศ. 2563 – 2567) 
เน้นการ การวิจัยศึกษา สาเหตุ ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เพื่อประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเกิด
โรค พัฒนาการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคแบบ Genomics ในโรค 5 กลุ่ม ดังนี ้

1. Cancer  
2. Infectious diseases  
3. Non-communicable diseases  
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4. Undiagnosed and rare disease   
5. Pharmacogenomics (เภสัชพันธุศาสตร)์  

โดยหลักสูตรฯ ต้องมีการปรับเพิ่มเนื้อหาการสอนในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตและ
บัณฑิตให้มีพื้นฐานในการต่อยอดองค์ความรู้ทางการวินิจฉัยแบบแม่นยำทั้งในส่วนของการทำงานในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและการศึกษาต่อในหลักสูตรได้จัดทำหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทยเฉพาะทาง 16 หนวยกิต สาขาจีโนมิกส
และการแพทยแมนยํา หรือในระดับปริญญาโทหรือเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งเนื้อหาที่สภาเทคนิคการแพทย์และ
สถาบันผลิตบณัฑิตเทคนิคการแพทยต์่างๆ ได้พิจารณาว่าควรมีการจัดสอนมีดังนี ้

1. การหาความผิดปกติของยีนทุกยีนบนสาย DNA โดยใช้เทคโนโลยี Next Generation Sequencing 

• Hot Spots or Panel Sequencing การหาความผิดปกติของลำดับเบสหรือยีนที่ผิดปกติในจุดที่ 
สนใจ เช่น ความผิดปกติของยีนโรคทางพันธุกรรมและโรคมะเร็ง ซึ่งจะช่วยในการค้นหายารักษา 
โรคมะเร็งที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย  

•  Whole Exome Sequencing (Targeted Region Sequencing) การถอดรหัส    พันธุกรรมใน
ส่วนของ Exon บนสาย DNA เพื่อหาความผิดปกติของโรคทางพันธุกรรม  

• Whole Genome Sequencing การถอดรหัสหาความผิดปกติทั้งเส้น DNA ทั้งส่วน Exon และ 
Intron ซึ่งครอบคลุมโรคทั้งหมดกว่า 95% บนสาย DNA ของมนุษย์รวมถึงทำนายโครงสร้างของ
โครโมโซม นำไปสู่การไขความลับของวิทยาการต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต  

2. การตรวจข้อมูลทางพันธุกรรมของก้อนมะเร็ง เพื่อค้นหาว่ามีการทำงานของเซลล์ที่ผิดปกติอย่างไร ทำให้
แพทย์เลือกยาเพื่อเข้า ไปยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลง การทำงานของเซลล์ที่ ผิดปกตินั้นได้อย่างจำเพาะ มี
ประสิทธิภาพ (Targeted therapy)  

3. การศึกษาความเสี ่ยงทางด้านพันธุกรรมในกลุ ่ม Non-communicable diseases ได้แก่ 
โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคอ้วน โรคเก้าท์ โรคที่เกิดจากความผิดปกติ
ของสารเมตาบอลิกต่างๆ ร่วมกับการดำรงชีวิต สิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาสู่การส่งเสริมสุขภาพ ปรับวิถีชีวิต 
ป้องกันการเกิดโรค หรือลดความรุนแรง  

4. การตรวจหา Genomes ของเชื้อจุลชีพและผู้ป่วยในกลุ่ม Infectious diseases ช่วยให้การตรวจหา
เชื ้อก่อโรค และการรักษา เป็นไปอย่างรวดเร็วและจำเพาะข้อมูลพันธุกรรมที่ได้ เป็นประโยชน์ใน 
การศึกษาวิเคราะห์ด้านระบาดวิทยา  

5. การศึกษาทางพันธุกรรมของยีนและ HLA ที่มีความเสี่ยงต่ออาการไม่พึงประสงค์ หรือการตอบสนอง
ต่อยา  

• Steven Johnson Syndrome  

• HLA-B*15:02 ต่อยา Carbamazepine (ยากันชัก)  

• HLA-B 58:01 ต่อยา Allopurinol (ลดการสร้าง Uric Acid)  
6. เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ In vitro Fertilization, การวินิจฉัยก่อนการปฏิสนธิ Preimplantation 

Genetic Diagnosis การตรวจก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อคัดกรองค้นหาความผิดปกติของยีนด้อย ที่
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม  
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• โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (Thalassemia syndromes) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบได้เป็นอันดับ 1 ใน
คนไทย   

• SMA (Spinal Muscular Atrophy) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่มี
การถ่ายทอดแบบยีนด้อย   

• Cystic Fibrosis เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีน มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ 
ทางเดินอาหาร ทำให้สารคัดหลั่งของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายเหนียวข้นขึ้น   

• Down’s syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome, Fragile X โรคที่ทำให้เกิดความ
บกพร่องในการพัฒนาของสมอง มีพัฒนาการทางสติปัญญาช้า   

• Hearing loss and Deafness หูหนวก หูตึง ภาวะการได้ยินเสียงลดลง อาจเป็นเพียงเล็กน้อยหรือ
ไม่ได้ยินเลย (หูหนวกสนิท) ราวร้อยละ 40 ของการสูญูเสียการได้ยินในเด็กอาจมีสาเหตุทางพันธุกรรม 

• มะเร็งเมด็เลือด (leukemia) ,มะเร็งต้อมน้ำเหลือง (Lymphoma)   
7. Epigenetics การควบคุมการแสดงออกเหนือยีน  
8. Genome Data Management and Bioinformatics การจดัการฐานข้อมูลยนีและชีวสารสนเทศ 
9. Personalized Immunotherapy and gene targeted therapy การรักษาทางภูมิคุ้มกันเฉพาะ

บุคคล และการรักษาด้วยยนีบำบัด 
10. Genomic Laboratory Quality Control and Management การควบคุมคุณภาพและการบริการ

จัดการห้องปฏิบัตกิารตรวจวินิจฉัยยีน   
 

การกำหนดรายวิชาและหัวข้อที่เกี่ยวกับ precision medicine  
รายวิชา นิสิตชัน้ปี หัวข้อที่สัมพันธ์ที่ต้องจัดการเรียนการสอน 

SM2302 พื ้นฐานของ
อณูช ีวว ิทยาและพันธุ
ศาสตร์ทางการแพทย ์

2 1. การหาความผิดปกติของยีนทุกยีนบนสาย DNA โดยใช้เทคโนโลยี 
Next Generation Sequencing 

2. Epigenetics การควบคุมการแสดงออกเหนือยีน 
3. เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ In vitro Fertilization, การวินิจฉัยก่อนการ

ปฏิสนธิ Preimplantation Genetic Diagnosis การตรวจก่อนการ
ตั้งครรภ์ เพื่อคัดกรองค้นหาความผิดปกติของยีนด้อย ที่ถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม 

4. Personalized Immunotherapy and gene targeted therapy 
การรกัษาทางภูมิคุ้มกันเฉพาะบุคคล และการรักษาด้วยยนีบำบัด  

SM3315 โลห ิตว ิทยา
ภูมิคุ้มกัน 

3 1. การศึกษาทางพันธุกรรมของยีนและ HLA ที่มีความเสี่ยงต่ออาการไม่
พึงประสงค์ หรือการตอบสนองต่อยา  

2. การตรวจข้อมูลทางพันธุกรรมของก้อนมะเร็งทางโลหิตวิทยา 
SM3307 การว ิน ิจฉัย
ทางจุลชีววิทยาคลินกิ 

3 การตรวจหา Genomes ของเชื ้อจุลชีพและผู้ป่วยในกลุ่ม Infectious 
diseases 
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รายวิชา นิสิตชัน้ปี หัวข้อที่สัมพันธ์ที่ต้องจัดการเรียนการสอน 
SM3310 ภ ูม ิ ค ุ ้ มกั น
วิทยาคลินิก 

3 1. การตรวจข้อมูลทางพันธุกรรมของก้อนมะเร็ง 
2. Personalized Immunotherapy and gene targeted therapy การ
รกัษาทางภูมิคุ้มกันเฉพาะบุคคล และการรักษาด้วยยนีบำบัด 

SM3313 เทคโนโลยีการ
ว ินิจฉ ัยในโลหิตว ิทยา
คลินิก 

3 1. การตรวจก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อคัดกรองค้นหาความผิดปกติของยีน
ด้อย ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมทางโลหิตวิทยา 

2. การตรวจข้อมูลทางพันธุกรรมของก้อนมะเร็งในระบบโลหิตวิทยา  
SM3319 เทคโนโลยีการ
วินจิฉัยในเคมีคลินิก 

3 1. การศึกษาความเสี่ยงทางด้านพันธุกรรมในกลุ่ม Non-communicable 
diseases ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือด
หัวใจ โรคอ้วน โรคเก้าท์ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของสารเมตา
บอลกิต่างๆ 

2. การตรวจก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อคัดกรองค้นหาความผิดปกติของยีน
ด้อย ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมทางเมตาบอลกิต่างๆ 

SM4305 การบร ิหาร
จัดการห้องปฏิบัตกิาร 

4 1. Genome Data Management and Bioinformatics การจัดการ
ฐานขอ้มูลยีนและชีวสารสนเทศ 

2. Genomic Laboratory Quality Control and Management การ
ควบคุมคุณภาพและการบริการจดัการห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉยัยีน   

SM4322  ฝ ึ ก ง าน ใน
ห ้ อ งปฏ ิ บ ั ต ิ ก า รทาง
คลินิก 

4 การใช้เทคนิคการอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ในการตรวจความผิดปกติ
ของโรคในระดับยีนและการแปลผลการวิเคราะห ์

 
เอกสารอ้างอิง:  
1. เอกสารประกอบการอบรมระยะสั้นจีโนมิกส์ประเทศไทย คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.
นนทบุร ีและ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
2. เอกสารประกอบการการประชุมอาศรมสุขภาพครั้งที่ 6 “Precision Medicine in Thailand 4.0” จัดโดย สำนัก
วิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตยสภาแห่งประเทศไทย สำนกังานการวิจัยแห่งชาตแิละมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 6 - 8 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ (รางน้ำ ) กรุงเทพมหานคร  
3. หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทยเฉพาะทาง 16 หนวยกิต สาขาจีโนมิกสและการแพทยแมนยํา. เข้าถึงจาก: 
http://www.mtc.or.th/file_news/file1_309.pdf  
  

http://www.mtc.or.th/file_news/file1_309.pdf
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การจัดการองค์ความรู้ ดา้นการผลิตบัณฑติ 

คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2562 
20 กุมภาพันธ์ 2563 

 
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้แก่นิสิตใน เรื่อง การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) และ สารสนเทศทางสุขภาพ

เพื่อการประยุกต์ใช้ (Health Informatics and its Applications) 
 

อาจารย์ผู้เข้าร่วม: ผศ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา, ผศ.วีรศักดิ์ จรภักด,ี ผศ.ดร.ปิยฉัตร รูปงาม, ดร.ถิรวัฒน์ วรรณตุง, 
ดร.สุพิชฌาย์ อัครวริศวงษ์, อ.รุ่งกาญจน์ สังฆรักษ์, อ. สยมภู สงวนสิทธอินันต์, อ.ศรณัย์ธรรม ภูริจารยุางกูร 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

แนวทางการจดัการเรียนรู้แก่นิสิตใน เรื่อง สารสนเทศทางสขุภาพเพื่อการประยุกต์ใช้  
(Health Informatics and its Applications) 

ผศ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา, ดร.ถิรวัฒน์ วรรณตุง, อ.รุ่งกาญจน์ สังฆรักษ ์
 
ที่มาและความสำคัญ  

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2563 ได้มีการกำหนดให้มีการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกต์ใช้ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ซึ่งรวมอยู่ใน
กลุ่มวิชาชีพ แต่เนื่องด้วยหลักสูตรฯ มีการปรับปรุงฉบับล่าสุดในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งในขณะนั้นรายวิชาดังกล่าวยังไม่ได้มี
การประกาศให้จัดการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิตเทคนิคการแพทย์ ได้รับประโยชน์ในการเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2563 ก่อนสำเร็จการศึกษา ทางหลักสูตรฯ จึง
จำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนในหัวข้อดังกล่าวเพิ่มเติมในหลักสูตรปัจจุบัน หรือมีการจัดสอนเพิ่มเติมในหลักสูตร
ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2563 ตามคำแนะนำของสภาเทคนิคการแพทย์ 
 
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนวิชา สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกต์ใช้ 

อ้างอิงจาก มคอ. 3 ในรายวิชา SM4324 สารสนเทศสุขภาพเพื่อการประยุกต์ใช้ (Health Information for 
Application) ซึ ่งได้จัดทำร่างไว้ภายหลังจากการเข้าร่วมประชุม แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกต์ใช้ ซึ่งจัดโดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2561 มี
รายละเอียดดังนี้  
1. คำอธิบายรายวชิา 

หลักการรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพเบื ้องต้น การจัดการระบบฐานข้อมูล 
จรรยาบรรณการใช้ข้อมูลทางสุขภาพ การนำเสนอข้อมูลเพื่อการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมสุขภาพ 
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2. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ เรื่อง/หัวขอ้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

Expected outcome 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน และสื่อที่ใช้ 
1 - Introduction to health 

informatics and applications 
in community health 
- ชนิดของข้อมลูเบื้องต้น 
- Big data analysis 
 
 
 

2 
 
 
 
 

- สามารถอธิบายความหมายและ
ประโยชน์ของขอ้มูลและ
เทคโนโลยีข้อมลูในการสง่เสริม
สุขภาพได ้
- อธิบายชนิดของข้อมูลต่างๆ 
- เข้าใจแนวคิดในการนำ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์
ให้เกิดผลลัพธ์ในแง่มุมที่สนใจ 

บรรยาย 
อภิปราย 

กรณีศกึษา 
นำเสนอ 

 
 

2 จรรยาบรรณการใช้ข้อมูลทาง
สุขภาพ (Health data ethics 
and Data anonymization) 

2 เข้าใจหลกัจรยิธรรมในการใช้
ข้อมูลและแนวปฏิบัติทาง
กฎหมายในการใช้ข้อมูล  

บรรยาย 
อภิปราย 

กรณีศกึษา 
3 - Data mining 

 
 
- Database, Online data 
storage  

2 - สามารถอธิบายและเข้าใจ
กระบวนการทำเหมืองข้อมูลและ
การนำไปใชใ้นแง่มุมต่างๆ 
- สามารถอธิบายลักษณะของ
ฐานข้อมูลและแนวทางการจดัทำ
ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพตรง
กับความต้องการที่จะนำไปใช ้

บรรยาย 
อภิปราย 

กรณีศกึษา 
สาธิต 

นำเสนอ 

4 พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม MS 
Excel และการจัดการข้อมูลชนิด
ต่างๆ ใน MS Excel 

2 - สามารถป้อนข้อมูล เลือกข้อมูล 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล
ข้อมูลและ 
- สามารถอธิบายชนิดของขอ้มลู
ในโปรแกรม Excel และ 
- สามารถจัดการกับข้อมูลชนิด
ต่างๆ ในระดับเบื้องต้นได้ 

บรรยาย 
อภิปราย 
สาธิต 

 

5 พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม MS 
Access และการจัดทำฐานข้อมลูใน 
MS Access 

2 - สามารถป้อนข้อมูล เลือกข้อมูล 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล
ข้อมูลและ 
- สามารถอธิบายชนิดของขอ้มลู
ในโปรแกรม MS Access  
- สามารถสร้างฐานข้อมูลชนิดใน
ระดับเบื้องต้นได้ 

บรรยาย 
อภิปราย 
สาธิต 

 

6 การสำรวจขอ้มลูเบื้องต้น 
(exploratory data analysis) 

2 อธิบายความสำคัญของการ
สำรวจขอ้มูลและเทคนิคพื้นฐาน
ในการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นด้วย
โปรแกรม Excel 

บรรยาย 
อภิปราย 
สาธิต 
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สัปดาห์ที ่ เรื่อง/หัวขอ้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

Expected outcome 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน และสื่อที่ใช้ 
7 การสำรวจขอ้มลูเบื้องต้น 

(exploratory data analysis) 
2 อธิบายความสำคัญของการ

สำรวจขอ้มูลและเทคนิคพื้นฐาน
ในการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นด้วย
โปรแกรม Excel 

บรรยาย 
อภิปราย 
สาธิต 

 
8 การจดัการข้อมลู (data 

preprocessing) เบื้องต้นด้วย
โปรแกรม Excel I 

2 อธิบายความสำคัญ,หลักการ
เตรียมข้อมูลที่ดแีละสามารถ
จัดการข้อมูลเบื้องต้นได ้

บรรยาย 
อภิปราย 
สาธิต 

นำเสนอ 
9 การจดัการข้อมลู (data 

preprocessing) เบื้องต้นด้วย
โปรแกรม Excel II 

2 อธิบายความสำคัญ,หลักการ
เตรียมข้อมูลที่ดแีละสามารถ
จัดการข้อมูลเบื้องต้นได้ 

บรรยาย 
อภิปราย 
สาธิต 

10 การวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรม 
MS Excel เบื้องต้น I 

2 สามารถวิเคราะห์ข้อมูล สรุป
ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ฟังก์ชันต่างๆ 
และการทำ pivot table 

บรรยาย 
อภิปราย 
สาธิต 

นำเสนอ 
11 การวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรม 

MS Excel เบื้องต้น II 
2 สามารถวิเคราะห์ข้อมูล สรุป

ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ฟังก์ชันต่างๆ 
และการทำ pivot table 

บรรยาย 
อภิปราย 
สาธิต 

นำเสนอ 
12 การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถติิ

เบื้องต้นด้วยโปรแกรม MS Excel 
2 อธิบายหลักการทางสถติิเบื้องต้น

และ 
สามารถใช้ฟงักช์ั่นเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติได้ 

บรรยาย 
อภิปราย 
สาธิต 

 
13 การเชื่อมโยงข้อมูลกับ ระบบ GIS 

(Geographic information 
system)  

2 เข้าใจหลกัการใช้ GIS เพื่อระบุ
ข้อมูลพื้นที่ และประโยชน์ในการ
ใช้ติดตาม 

บรรยาย 
อภิปราย 
สาธิต 

นำเสนอ 
14 การจดัทำข้อมูลในรูปแบบ 

infographic 
  

2 สามารถเลือกใชก้ารนำเสนอ
ข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล มี
ความทันสมัย สามารถเข้าใจได้
ง่าย  

บรรยาย 
อภิปราย 
สาธิต 

นำเสนอ 
15 การนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะ 2 เข้าใจหลกัการนำเสนอและการ

สื่อสารข้อมูลที่ดี 
บรรยาย 
อภิปราย 
สาธิต 

นำเสนอ 
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ในขณะที่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรฯ ได้มีการเพิ่มหัวข้อบรรยาย สารสนเทศสุขภาพเพื่อการประยุกต์ใช้ 

ในรายวิชา SM3313 เทคโนโลยีการวินิจฉัยในโลหิตวิทยาคลินิก 2(2-0-4) โดยมีการกำหนดเนื้อหาในการจัดการเรียน
การสอนดังนี้  

ลำดบั 
วัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม 
เนื้อหา 

จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม
การสอน 

กิจกรรม
การเรียน 

สื่อการสอน 
การ

ประเมินผล
การเรียน 

1 
  

บอกวัตถุประสงค์
และกิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

วัตถุประสงค์และรูปแบบ
การเรียนการสอน 

10 นาที บรรยาย ตั้งใจฟัง Powerpoint 
ซักถาม

ความเข้าใจ 
แหล่งค้นคว้าข้อมูลด้วย
ตนเอง 

  ถาม-ตอบ ถาม-ตอบ 
เอกสารประ 
กอบการสอน 

  

2 
  
  

 อ ธ ิ บ า ย ค ว า ม 
ห ม า ย แ ล ะ ป ร ะ 
เ ภ ท ข อ ง ส า ร 
ส น เ ท ศ ท า ง สุ ข 
ภาพได้  
  

ความหมายของสารสนเทศ
ทางสุขภาพ  

10 นาที บรรยาย ตั้งใจฟัง Powerpoint 
ซักถาม

ความเข้าใจ 
ประเภทของข้อมูล
สารสนเทศทางสุขภาพ 

  ถาม-ตอบ ถาม-ตอบ วีดีทัศน์ สอบ 

    อภิปราย  อภิปราย  
เอกสารประ 
กอบการสอน 

  

3 
  
  
  
  

อธ ิบายแนวทาง
ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์
ข้อมูลทางสุขภาพ
และการต ิดตาม
ภาวะส ุขอนามัย
โ ด ย ใ ช ้ ข ้ อ มู ล
สารสน เทศทาง
สุขภาพได้   
  
  

แนวทางการคัดเลือกและ
เตรียมข้อมูลทางสุขภาพเพื่อ
นำมาวิเคราะห์ 

50 นาที บรรยาย ตั้งใจฟัง Powerpoint 
ซักถาม

ความเข้าใจ 

การพิจารณาความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลการปรับข้อมูลให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(data clean up) 

  ถาม-ตอบ ถาม-ตอบ วีดีทัศน์ สอบ 

การจัดเรียงข้อมูลตามหัวข้อ
หรือประเด็นที่สนใจ (Data 
sorting) 

  อภิปราย  อภิปราย  
เอกสาร
ประกอบ 

การ
นำเสนอ 

การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สุขภาพโดยการทำ pivot 
table จาก MS Excel 

  สาธิต 
จัดทำ

ฐานข้อมูล 
การสอน   

       
สาธิตโดยใช้
โปรแกรม 

  

4 
  
  

อ ธ ิ บ า ย ถ ึ ง ก า ร
ป ร ะ ยุ ก ต์
ฐ า น ข ้ อ มู ล
สารสน เทศทาง
สุขภาพในการวิจัย 
  

การวิจัยโดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศทางสุขภาพ  

30 นาที บรรยาย ตั้งใจฟัง Powerpoint 
ซักถาม

ความเข้าใจ 
การพิจารณาหัวข้อวิจัยจาก
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

  ถาม-ตอบ ถาม-ตอบ วีดีทัศน์ 
สอบปลาย

ภาค 
การวิจัยแบบ Routine to 
Research กับฐานข้อมูล
ทางสุขภาพ 

  นำเสนอ   
เอกสาร
ประกอบ 

การ
นำเสนอ 
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ลำดบั 
วัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม 
เนื้อหา 

จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม
การสอน 

กิจกรรม
การเรียน 

สื่อการสอน 
การ

ประเมินผล
การเรียน 

    การติดตามภาวะสุขอนามัย
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศทาง
สุขภาพ 

      การสอน   

5 
  
  

เข้าใจหลักในการ
น ำ เ ส น อ ข ้ อ มู ล
สารสน เทศทาง
สุขภาพในรูปแบบ
ต่างๆ  
  

แหล่งเวบไซต์และโปรแกรม
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

10 นาที บรรยาย ตั้งใจฟัง Powerpoint 
ซักถาม

ความเข้าใจ 
และนำเสนอข้อมูล
สารสนเทศทางสุขภาพ 

  ถาม-ตอบ ถาม-ตอบ วีดีทัศน์ 
สอบปลาย

ภาค 
การนำเสนอข้อมูลใน
รูปแบบ Infographics 

  นำเสนอ   
เอกสารประ 
กอบการสอน 

การ
นำเสนอ 

6 
  

ฝึกนิสิตให้รู้จักคิด 
ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ แ ล ะ
ซักถาม 

สรุปบทเรียน 
  

10 นาที บรรยาย ตั้งใจฟัง Powerpoint 
การมีส่วน

ร่วม 

  ถาม-ตอบ ถาม-ตอบ 
เอกสารประ 
กอบการสอน 

ซักถาม
ความเข้าใจ 

  รวม 
120 
นาที 

       

 
คำนิยามเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Geoinformatics) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์(Geographic 
Information System: GIS) 

ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Geoinformatics) เป็นการรวบรวมการทำงาน 3 อย่างเข้าด้วยกัน ได้แก่ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) การสำรวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing: RS) 
และระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System: GPS) เพื่อทำการศึกษาพื้นที่บนโลก โดยการ
ทำงานทั้งสามประเภทนี้สามารถทำงานเป็นอิสระต่อกัน หรือสามารถนำมาเช่ือมโยงร่วมกันได้ ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) หมายถึง เครื ่องมือที่ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการนำเข้า จัดเก็บ จัดเตรียม ดัดแปลง แก้ไข จัดการ และวิเคราะห์ พร้อมทั้งแสดงผลข้อมูลเชิง
พื้นที ่ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ ดังนั้น GIS จึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เพื่อใช้ในการจัดการ และบริหารการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมและสามารถติดตามการเปลี่ ยนแปลงข้อมูลด้านพื ้นที ่ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบการไหลเวียนของข้อมูล และการผสมผสานข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
เช่น ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หรือข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีคุณค่าและสามารถ
นำไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
เอกสารอ้างอิง 

1. มคอ. 3 รายวิชา SM4324 สารสนเทศสุขภาพเพ่ือการประยุกต์ใช ้(Health Information for Application)  
2. คู่มือการใช้งานโปรแกรม Google Earth กับงานสาธารณสุข ศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ ชีวเวช

และสาธารณสุข จัดทำโดย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 2015 
 


