
 

 

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ชีววิทยาเชิงค านวณส าหรับงานวิจัยด้านวิทยาการมะเร็ง  
(Computational Biology for Cancer Workshop) 

 
หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันงานวิจัยด้านวิทยาการมะเร็ง (Cancer Science) อาศัยศาสตร์ประยุกต์หลากหลายสาขาตั้งแต่
ศาสตร์พ้ืนฐานทางชีวเวชศาสตร์ไปจนกระทั่งการวิเคราะห์ข้อมูลทางคลินิกขนาดใหญ่  ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งสร้างงานวิจัยด้านมะเร็งมาอย่างต่อเนื่อง และก าลัง
บุกเบิกงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
บนคณิตกรณ์ ข้อมูลจีโนมมนุษย์เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ประการหนึ่งซึ่งอาศัยการบูรณาการข้ามศาสตร์ในการวิเคราะห์  
กล่าวคือใช้ความเข้าใจข้อมูลทางคลินิก ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยาจากการตรวจวิเคราะห์ล าดับเบส ยิ่งไป
กว่านั้น ยังอาศัยการสร้างแบบจ าลองภาพของข้อมูลและการจ าลองอนันตกิริยาระหว่างโปรตีนที่สนใจศึกษา  
 ภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เห็นถึงความส าคัญของการเผยแพร่ทักษะ
ความรู้ดังกล่าว จึงใคร่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ชีววิทยาเชิงค านวณส าหรับงานวิจัยด้านวิทยาการมะเร็ง 
(Computational Biology for Cancer Workshop) โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วันครึ่ง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย
คือนักวิจัยซึ่งท างานเกี่ยวข้องกับจีโนมมนุษย์ในมะเร็ง  โดยนอกจากวิทยากรภายใน การอบรมดังกล่าวได้รับความ
อนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อจบการอบรม คาดหวังให้ผู้
เข้ารับการอบรมเข้าใจกระบวนการ (workflow) จัดการข้อมูลจีโนมมนุษย์และการวิเคราะห์แบบจ าลองโปรตีนบน
คณิตกรณ ์
 
วัตถุประสงค์ 

1. สร้างความเข้าใจในประโยชน์ของการวิเคราะห์จีโนมในงานวิจัยวิทยาการมะเร็ง เทคโนโลยีในปัจจุบัน การ
ได้มาซึ่งข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมมนุษย์ 

2. สร้างความเข้าใจในประโยชน์และการประยุกต์ใช้ศาสตร์การจ าลองแบบโปรตีนในการวิจัยมะเร็ง รวมทั้ง
การศึกษาพลวัตรการเปลี่ยนแปลงและอันตกิริยาระหว่างโปรตีน ทักษะเบื้องต้นในการจัดเรียง 
(alignment) และค้นพบความแปรผัน (variant annotation) บนจีโนมมนุษย์โดยใช้อุปกรณ์คณิตกรณ์ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาและอาจารย์ซึ่งท างานวิจัยด้านจีโนมมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์จีโนมในผู้ป่วยมะเร็ง 
จ านวน 10-15 คน 
 
วิทยากร 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สุรศักดิ ์สังขทัต ณ อยุธยา   ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
 2. ดร.วรมย์ญลิน ทิพย์มณี            ภาควิชาชวีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
 3. ดร.คมวิทย์ สุรชาติ                          สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

         คณะวิทยาศาสตร์ 
 4. ดร.ภาสรัตน์ คงขาว             สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์  

    คณะแพทยศาสตร์ 
 5. นายแพทย์วิศลย์ เหล่าเจริญสุข            ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
 
  



 

 

รูปแบบ 
 การบรรยายสั้นและฝึกปฏิบัติโดยใช้ข้อมูลที่เตรียมส าหรับการสอน การดูงานการหาล าดับเบสโดยใช้เครื่อง 
Next Generation Sequencing  
 
เวลาและสถานที่  
 วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI) ชั้น 3 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราช
นครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ และโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ภาควิชาศัลยศาสตร์ และ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ค่าลงทะเบียน 

1. ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 10 คนๆ ละ 2,000 บาท  
2. ยกเว้นค่าลงทะเบียนส าหรับบุคคลากรหรือนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        

          จ านวน 5 คน 

  



 

 

การจัดประชุมเชงิปฏิบตัิการเรือ่ง ชีววิทยาเชิงค านวณส าหรับงานวิจัยด้านวิทยาการมะเร็ง  
(Computational Biology Workshop for Cancer Research) 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI) ชั้น 3 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ และ 
โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนและทานอาหารว่าง  

09.00-09.40 น. การประยุกต์ใช้ข้อมูลจีโนมมนุษย์ การเก็บตัวอย่างและจดัการธนาคาร
ตัวอย่าง  
- เทคโนโลยี high-throughput sequencing 
- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้จีโนมมนุษย์ในงานวจิัยทางด้านมะเร็ง 
- การเก็บตัวอย่างและจัดการธนาคารตัวอย่าง 

Panel discussion 
 
รศ.ดร.นพ.สุรศักดิ ์สังขทัต ณ อยุธยา 
 
ดร.ภาสรัตน์ คงขาว 

09.45-12.00 น. ฝึกปฏิบัติการ 
- Human genome sequence alignment 

 
ดร.คมวิทย์ สุรชาต ิ
นพ.วิศลย ์ เหล่าเจริญสุข 

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน  

13.00-13.30 น. การบรรยายสัน้ 
- การแปลผลความแปรผนัทางพนัธุกรรมที่ได้จากการศึกษาระดบัจีโนม 

 
รศ.ดร.นพ.สุรศักดิ ์สังขทัต ณ อยุธยา 

13.30-15.30 น. ฝึกปฏิบัติการ 
- Variants annotation and filtering 

 
ดร.คมวิทย์ สุรชาต ิ
นพ.วิศลย์ เหล่าเจริญสุข 

15.30-16.00 น. อาหารว่างและสรุปบทเรียน ทีมวิทยากร 

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 

08.30-09.00 น. แลกเปลี่ยนและทานอาหารวา่ง  

09.00-10.00 น. แบบจ าลองโปรตีนและการประยุกต์ใช้ Panel discussion โดยทีมวิทยากร 

10.00-12.00 น. การบรรยายประกอบการปฏิบัติ ฐานข้อมูลโปรตีน  ดร.วรมย์ญลิน ทิพย์มณี 

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน  

13.00-13.30 น. การบรรยายประกอบการปฏิบัติ ฐานข้อมูลโปรตีน ดร.วรมย์ญลิน ทิพย์มณี 

13.30-15.30 น. ฝึกปฏิบัติการ  ดร.วรมย์ญลิน ทิพย์มณี 

15.30-16.00 น. อาหารว่างและสรุปบทเรียน ทีมวิทยากร 

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 

08.30-09.00 น. แลกเปลี่ยนและทานอาหารวา่ง  

09.00-11.00 น. ฝึกปฏิบัติการ  ดร.วรมย์ญลิน ทิพย์มณี 

11.00-12.00 น. ดูงาน Next Generation Sequencing นพ.วิศลย์ เหล่าเจริญสุข 




