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ระหว่างวันที่ 2–3 มิถุนายน 2554 
ณ ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน ชัน้ 9 อาคารตระหนักจิต หะริณสุต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหดิล 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกมรวรรณ ใจภักดี 

โทร :  0 2306 9188 ต่อ 110 และ 0 2644 7483 

หรือ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี  e-mail : tmsanti@mahidol.ac.th 

ภาควิชาสขุวิทยาเขตร้อนภาควิชาสขุวิทยาเขตร้อน    
ร่วมกับ  

ภาควิชาชวีโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อนภาควิชาชวีโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน  

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

ระบาดวิทยาระบาดวิทยาระดัระดับบโมเลกลุ โมเลกลุ ::    

ความรู้พื้นฐานเพื่องานวิจัยโรคเขตร้อนความรู้พื้นฐานเพื่องานวิจัยโรคเขตร้อน  

MMoolleeccuullaarr  EEppiiddeemmiioollooggyy  ::    

BBaassiicc  KKnnoowwlleeddggee  ffoorr    

TTrrooppiiccaall  DDiisseeaassee  RReesseeaarrcchh  

ค่าลงทะเบียน 

  บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล / นักศึกษา  ท่านละ 2,500 บาท 

  บุคคลทั่วไป  ท่านละ 3,000 บาท 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2554 
เวลา หัวข้อ 

08.30-09.00 ลงทะเบียน 

09.00-09.15 แนะนําการบรรยายและวิทยากร 

ความรู้พื้นฐานที่จําเป็นสําหรับงานวิจัยระบาดวิทยาระดับโมเลกุล 

09.15-10.30 หัวข้อที่ 1 : ระบาดวิทยาพื้นฐาน  

10.30-11.00 พักรับประทานอาหารวา่ง 

11.00-12.30 หัวข้อที่ 2 : ระบาดวิทยาระดับโมเลกุล 

12.30-13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30-14.30 หัวข้อที่ 3 : สถิติสําหรับงานวจิัยระบาดวิทยาระดับโมเลกุล 

14.30-15.00 พักรับประทานอาหารวา่ง 

15.00-16.00 หัวข้อที่ 4 : ระบบชีวสารสนเทศสําหรับงานวจิัยระบาดวิทยาระดับโมเลกุล 
 

วันศกุรที่ 3 มิถุนายน 2554 
เวลา หัวข้อ 

08.30-09.00 ลงทะเบียน 

09.00-10.30 หัวข้อที่ 5 : เทคนิคทางชีวโมเลกุลสําหรับงานวิจัยระบาดวิทยาระดับโมเลกุล 

10.30-11.00 พักรับประทานอาหารวา่ง 

งานวิจัยระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของโรคเขตร้อน 

11.00-12.00 หัวข้อที่ 6 : Molecular typing of Brucella spp. 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 หัวข้อที่ 7 : การประยุกต์ใช้เทคนิคชีวโมเลกุลต่องานวิจัยโรคมาลาเรีย 

14.00-14.30 พักรับประทานอาหารวา่ง 

14.30-15.30 หัวข้อที่ 8 : การประยุกต์ใช้เทคนิคชีวโมเลกุลต่องานวิจัยโรคเมลิออยโดสิส 

15.30-16.30 สรุปการบรรยายและมอบประกาศนียบัตร 

 

ในปัจจุบัน การนําเทคนิคทางชีวโมเลกุลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยในศาสตร์ต่างๆ เช่น 

วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย สําหรับงานวิจัยด้าน

ระบาดวิทยาระดับโมเลกุล ข้อมูลเชิงลึกที่ได้ จะมีประโยชน์อย่างมากสามารถนําไปเชื่อมโยงกับ

ข้อมูลที่ได้จากงานอื่นๆ เช่น ภาคสนามและทางคลินิก ทั้งนี้เพื่อให้นักวิจัยสามารถนําข้อมูลไปตอบ

โจทย์ได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

การอบรมวิชาการในหัวข้อระบาดวิทยาระดับโมเลกุลในครั้งนี้ เหมาะสําหรับผู้ที่ทํางานทางด้าน

ระบาดวิทยาและ/หรือสนใจงานวิจัยด้านระบาดวิทยาระดับโมเลกุลเบ้ืองต้น เนื้อหาการบรรยายจะ

คลอบคลุมตั้งแต่ พื้นฐานทางระบาดวิทยา แนวคิด เทคนิคทางชีวโมเลกุล สถิติ รวมถึงการนํา

ระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยระบาดวิทยาระดับโมเลกุลด้วย นอกจากนี้ยังมีการ

บรรยายตัวอย่างงานวิจัยระบาดวิทยาระดับโมเลกุลในการศึกษาโรคเขตร้อน เช่น โรคมาลาเรีย 

โรคติดเชื้อแบคทีเรีย โรคเมลิออยโดซิส เป็นต้น  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําความรู้ไป

ประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของตัวเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

หลักการและเหตุผล 

1. เพื่อให้บุคลากร นักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจงานวิจัยทางระบาดวิทยาระดับโมเลกุล ได้

ความรู้เพิ่มเติม เทคนิคทางชีวโมเลกุลที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ประสบการณ์ ปัญหาของเทคนิคที่ใช้กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม 

2. เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ เครือข่ายของผู้ที่ทํางานวิจัยด้านระบาดวิทยาระดับโมเลกุล 

3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนการสอนในแขนงวิชา

ระบาดวิทยาระดับโมเลกุล (molecular epidemiology) ของภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 

วัตถุประสงค์ 

ตารางการฝึกอบรม 

1. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยาระดับโมเลกุล 

และเป็นโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยและวิทยากรด้วย 

2. เกิดความร่วมมือในการทําวิจัยจากนักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยรุ่นพี่จากภายในและภายนอก

สถาบัน 

3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลจากภายในและภายนอกคณะฯ ที่เข้าร่วมอบรมทราบข้อมูล

ของแขนงวิชาระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
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