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หลักสูตรระยะส้ัน 

การเก็บ Nasopharyngeal swab ภาคสนาม เพ่ือสงตรวจทางหองปฏิบัติการ 

โรคติดเช้ือ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

1. หลักสูตร 

1.1 ช ื ่อหล ักส ูตร “หล ักส ูตรระยะส ั ้น การเก ็บ Nasopharyngeal swab ภาคสนาม เพ ื ่อส งตรวจ                

ทางหองปฏิบัติการโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)” 

1.2  ช่ือวุฒิบัตร การอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การเก็บ Nasopharyngeal swab ภาคสนาม เพ่ือสงตรวจ

ทางหองปฏิบัติการโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. ช่ือผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2.1 สภาเทคนิคการแพทย 

1. ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต   นายกสภาเทคนิคการแพทย 

2. ทนพญ.สมจิตร จินาภักดิ์   เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย 

3. รศ.ดร.ทนพ.พิทักษ สันตนิรันดร  กรรมการสภาเทคนิคการแพทย 

            2.2 สภาคณบดีเทคนิคการแพทย 

1. รศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท  ประธานสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทยฯ  

2. ศ.ดร.ทนพ. สาคร พรประเสรฐิ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

3. ศ.ดร.ทนพ. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. ผศ.ดร.ทนพ. ยุทธนา หม่ันดี   มหาวิทยาลัยพะเยา 

5. รศ.ดร.ทนพญ. จุรีรัตน ดาดวง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

            2.3 สมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย ในพระอุปถัมภพระเจาวรวงคเธอพระองคเจาโสมสวลี   

กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ 

1. ดร.ทนพญ.สลักจิตร ชุติพงษวิเวท     นายกสมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทยฯ 

2. รศ.ทนพญ.พรรณี พิเดช                 อุปนายกสมาคมเทคนิคการแพทยฯ 

3. ดร.ทนพ.มณี เตชวิริยะ                   กรรมการสมาคมเทคนิคการแพทยฯ 

            2.4 สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค 

1. นางนิธิรัตน พลูสวัสดิ์               หัวหนากลุมพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมภาครัฐและเอกชน 

2. นายแพทยนาธาน กุลภัทรเวท     นายแพทยชำนาญการ 

3. นางธัญญา รอดสุข                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
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ท่ีปรึกษาโครงการ 

1. นายแพทยวิชาญ ปาวัน             ผูอำนวยการสถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)    

2. นายสุขสันต จิตติมณี               รองผูอำนวยการสถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) 

3. ทนพ.ประยุทธ แกวมะลัง           นักเทคนิคการแพทย  

4. ทนพ.วินัย นามธง                    นักเทคนิคการแพทย 

5. ทนพ.โฆษิต กรีพร                     นักเทคนิคการแพทย 

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

โดยความรวมมือระหวางสภาเทคนิคการแพทย สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทยฯ สมาคมเทคนิค

การแพทยแหงประเทศไทย ในพระอุปถัมภพระเจาวรวงคเธอพระองคเจาโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ และ 

สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค 

4. หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร                     

ณ  วันท่ี  14  กุมภาพันธ  2564 พบผูติดเชื้อสะสม จำนวน  15,737  คน โดยตรวจพบที่โรงพยาบาล จำนวน  2,461 คน 

และคนหาในชุมชน  จำนวน 13,276 คน (ท่ีมา : รายงานสถานการณของกรมควบคุมโรค) ซ่ึงแผนท่ีการระบาด และ

การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน คอนขางแนชัดวาจุดเริ่มตนอยุที่ตลาดกลางกุง หลังจากนั้นการระบาดเปนวง

เฉพาะในกลุ มแรงงานเมียนมาและพบบางรายในบางจังหวัดที ่มีความเชื ่อมโยงกับแรงงานเมียนมา 

สมมติฐานเรื ่องสาเหตุของการระบาดในครั้งนี ้ ผู เชี ่ยวชาญหลายทานใหความเห็นสอดคลองกันวา นาจะมี

จุดเริ่มตนมาจากแรงงานเมียนมา เพราะจากการคนหาหาตรวจเชิงรุกพบวาการติดเชื้อมากกวารอยละ 90 เปน 

แรงงานเมียนมา ซ่ึงมีความเปนไปไดวานาจะมีการเคลื่อนยายของแรงงานเมียนมาเขามาจากตางประเทศในชวง

กอนการระบาดและนำเขามาแพรสูชุมชนเมียนมาที่มีอยูเดิมแลวในพื้นที่สมุทรสาคร สาเหตุที่ทำใหมีการแพร

ระบาดเปนวงกวางในกลุมแรงงานเมียนมาเกิดจากการอยูรวมกันอยางแออัดในที่พักอาศัยมีการติดตอ

ใกลชิดกันจากชีวิตประจำวันโดยไมมีมาตรการปองกันตนเอง เชน การสวมหนากาก ลางมือ เปนตน  

 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ไดมีนโยบายใหความสำคัญกับการคนหาผู

ติดเชื้อเชิงรุกในทุกพ้ืนท่ีท่ีคาดวาเปนพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงอาจเกิดการแพรระบาด  รวมทั้งเพ่ิมการคนหาผูปวยเชิงรุกในกลุม

เสี ่ยง แรงงานตางดาว ซึ ่งพบวา 5 จังหวัดที่มีแรงงานตางดาวมากที ่สุด คือ 1. กรุงเทพมหานคร 585,433 คน             

2. สมุทรสาคร 233,071 คน  3. สมุทรปราการ 157,000 คน  4. ชลบุรี 153,364 คน  5. ปทุมธานี 131,646  คน (ที่มา: 

สำนักงานบริหารแรงงานตางดาว) แรงงานตางดาวที่อยูรวมกันในที่พักหรือโรงงานผูตองขัง ผูตองกักตัวในศูนย

กักกันคนเขาเมืองหรือกลุมที่มีโอกาสพบปะผูคนจำนวนมาก เชน บุคลากรหรือพนักงานตอนรับประจำรถ

สาธารณะ อาชีพเสี่ยงอื่นๆ หรือกลุมที่มีแนวโนมพบปะผูปวยสูง คือ บุคลากรทางการแพทย สวนสถานที่เสี่ยง 

ไดแก ตลาดนัด ศาสนสถาน สถานีขนสงผูโดยสาร สถานีรถไฟฟาชุมชน เปนตน ซึ่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย  

ไดขยายขีดความสามารถหองปฏิบัติการในทุกจังหวัดและ กทม. ใหพรอมตรวจทั่วถึง โดยความรวมมือของ ภาครัฐ 

เอกชน และสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของ มีความสามารถตรวจได 50,000 ตัวอยาง/วัน รวมทั้งที่ระบบการจับคู
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หองปฏิบัติการกับโรงพยาบาลตนสังกัด เชื่อมโยงขอมูลผานระบบออนไลนกับกรมควบคุมโรคและโรงพยาบาล     

ท่ีสงตรวจ 

สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการเก็บสิ่งสงตรวจดวยวิธี 

Nasopharyngeal swab รวมกับสภาเทคนิคการแพทย สภาคณบดี สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทยฯ 

สมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย ในพระอุปถัมภพระเจ าวรวงค เธอพระองค เจาโสมสวลี  

ก ร มหมื ่ น สุ ท ธ น า รี น า ถ   เ ห็ น ค ว ามส ำคัญ ใน ก า ร พัฒ น า ศั ก ยภ า พผู  ป ร ะก อ บวิ ช า ชี พ เ ท ค นิ ค

การแพทย   ในการ เก็บสิ่ งส งตรวจ ด วยวิ ธี  Nasopharyngeal swab เพื่อปฏิบัติงานสำหรับการปองกัน

ควบคุม  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาคสนาม ซี่งจะทำใหเพิ่มศักยภาพในการสงตรวจเชื้อได

อยางรวดเร็ว และมีคุณภาพ สามารถวินิจฉัยและรักษาผูติดเชื้อไดอยางถูกตองทันเวลาชวยใหระบบการปองกัน

ควบคุมโรคเปนไปอยางแมนยำรวดเร็ว  สามารถรองรับสถานการณการระบาดของโรคและการเฝาระวังโรคไดอยาง

มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

5. วัตถุประสงค 
5.1 เพื่อเพิ่มบุคลากรเทคนิคการแพทย ที่มีศักยภาพในการเก็บสิ่งที่สงตรวจทางหองปฏิบัติการดวย วิธี 

Nasopharyngeal swab  

5.2 เพ่ือขยายเครือขายการรับมือกับภาวะฉุกเฉินในระดับชุมชนและกลุมเปาหมาย 

5.3 มีหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การเก็บสิ่งท่ีสงตรวจทางหองปฏิบัติการดวย วิธี Nasopharyngeal swab 

ภาคสนาม 1 หลักสูตร 

6. เปาหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 

1. รอยละของเทคนิคการแพทยไดร ับการอบรมพัฒนาศักยภาพในการเก็บสิ ่งสงตรวจทาง

หองปฏิบัติการภาคสนาม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. มีหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การเก็บสิ่งที่สงตรวจทางหองปฏิบัติการดวย วิธี Nasopharyngeal 

swab ภาคสนาม 1 หลักสูตร 

6.2 เชิงคุณภาพ 

1. ผูเขาอบรมมีศักยภาพ ในการเก็บสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการภาคสนาม โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 

2019 (COVID-19) อยางมีประสิทธิภาพ 

2. มีหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การเก็บสิ่งที่สงตรวจทางหองปฏิบัติการดวย วิธี Nasopharyngeal 

swab ภาคสนาม  

8. คาลงทะเบียน ฟรี 

9. คะแนน CMTE = ……. คะแนน 
 
 



4 
 

10. คุณสมบัติของผูเขาอบรม 

ผูประกอบการวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

นิสิต นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย 

11. ระยะเวลาในการอบรม 

จัดอบรม จำนวน 5 รุน รุนละ 30 คน และ on line รุนละ 100 คน รุนละ 2 วัน 

12. สถานท่ีจัดอบรม 

รุนท่ี ระยะเวลาการอบรม สถานท่ี 

1 5-6 พฤษภาคม 2564 สถาบนัปองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) 

2 15-16 พฤษภาคม 2564 สถาบนัปองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) 

3 30-31 พฤษภาคม 2564 สภาเทคนิคการแพทย 

4 12-13 มิถุนายน 2564 สภาเทคนิคการแพทย 

5 26-27 มิถุนายน 2564 สภาเทคนิคการแพทย 

13. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

13.1 การทดสอบภาคปฏิบัติ (On site) 

13.2 การทำงานภาคสนาม (On field) 

13.3 การบันทึกการปฏิบัติงาน (กรณีผูเขาอบรมท่ีไมสามารถทำงานภาคสนามในสวนกลาง สปคม. ได) 

วิทยากรหลัก นายนพัิฒ  พูลสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)  

นายแพทยนาธาน  กุลภัทรเวท นายแพทยชำนาญการ 

สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)  

วิทยากรกลุม ทนพ.วินัย นามธง 

 ทนพ.โฆษิต กรีพร  

 ทนพ.พศวัต จรเกตุ 

ทนพญ.ธัญญนภัส  ภูริหิรัญจารุภัทร 

ทนพ.ณัฐพล สันติเพชร 

ทนพญ.ผาณิตา โกมลมาลย 

ทนพญ.สรัญญา ศิริบาล 

ทนพญ.จีระภา ดำรงโภคภัณฑ 

ทนพญ.กนกวรรณ สันติเพชร      (อาจมีเพ่ิมเติม) 
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          ผูเสนอโครงการ       ผูอนุมัติโครงการ 
 

                                                                          
 

  รศ.ดร.ทนพญ.ปาลน ี อัมรานนท ทนพ.สมชัย  เจิดเสริมอนันต 

                    ประธานคณะทำงานดานวิชาการ นายกสภาเทคนิคการแพทย 

                การตรวจทางหองปฏิบัติการโรคโควิด 19 วันท่ีอนุมัติ 15 มีนาคม 2564 



6 
 

กำหนดการ การฝกปฏิบัติการเก็บ Nasopharyngeal swab/ Throat swab 

เพ่ือสงตรวจทางหองปฏิบัติการโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

วันท่ีหนึ่ง 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 - 09.00 น. กลาวตอนรับและพิธีเปดการอบรม 
โดย นายกสภาเทคนิคการแพทยและผูอำนวยการสถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) 

09.00 - 10.30 น. บรรยายและฝกปฏิบัต ิเรื่อง การใสอุปกรณปองกัน (PPE) 
โดย นายนิพัฒ พูลสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  

      สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) 

10.30 - 12.00 น. บรรยาย เรื่อง การเก็บสิ่งสงตรวจและการจัดการ 
โดย นายแพทยนาธาน  กุลภัทรเวท นายแพทยชำนาญการ  

      สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น. ฝกปฏิบัติ เรื่อง การเก็บสิ่งสงตรวจและการจัดการ 
โดย นายแพทยนาธาน  กุลภัทรเวท นายแพทยชำนาญการ

สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) 

วิทยากรกลุม 1. ทนพ.วินยั นามธง 
                 2. ทนพ.โฆษิต กรีพร 
                 3. ทนพ.พศวัต จรเกตุ 

4. ทนพญ.ธัญญนภัส ภูริหิรัญจารุภัทร 

5. ทนพ.ณัฐพล สันติเพชร 

 

 

วันท่ีสอง 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 12.00 น. ฝกปฏิบัติ เรื่อง การเก็บสิ่งสงตรวจและการจัดการ 
โดย นายแพทยนาธาน  กุลภัทรเวท นายแพทยชำนาญการ

สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) 

วิทยากรกลุม 1. ทนพ.วินยั นามธง 
                 2. ทนพ.โฆษิต กรีพร 
                 3. ทนพ.พศวัต จรเกตุ 

4. ทนพญ.ธัญญนภัส ภูริหิรัญจารุภัทร 

5. ทนพ.ณัฐพล สันติเพชร 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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13.00 - 16.00 น. ฝกปฏิบัติ เรื่อง การเก็บสิ่งสงตรวจและการจัดการ (ตอ) 
โดย นายแพทยนาธาน  กุลภัทรเวท นายแพทยชำนาญการ

สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) 

วิทยากรกลุม 1. ทนพ.วินยั นามธง 
                 2. ทนพ.โฆษิต กรีพร 
                 3. ทนพ.พศวัต จรเกตุ 

4. ทนพญ.ธัญญนภัส ภูริหิรัญจารุภัทร 

5. ทนพ.ณัฐพล สันติเพชร 

16.00 - 17. 00 น. ทดสอบภาคปฏิบัต ิ

17.00 - 17.30 น. พิธีปดและมอบใบรับรอง 
โดย นายกสภาเทคนิคการแพทยและผูอำนวยการสถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) 

หรือ อธิบดีกรมควบคุมโรค 

 

หมายเหตุ: กำหนดการอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ การระบาดโควิด 
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