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1.  ช่ือกจิกรรมและผู้รับผิดชอบกจิกรรม 
ช่ือโครงการ : การอบรมออนไลน์ เร่ือง COVID-19 : Laboratory Testing  in the Postvaccination Era 
 
ผูรั้บผิดชอบ:  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิตและกลุ่มวิทยาภูมิคุ ้มกัน คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 
 
2.  หลกัการและเหตุผล 

นับตั้ งแต่มีการระบาดใหญ่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การตรวจทาง
ห้องปฏิบติัการ นบัว่ามีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในการศึกษาและการควบคุม SARS-CoV-2 virus ขณะน้ี
ทุกประเทศทัว่โลกมีการด าเนินการฉีดวคัซีนให้กับประชากรของตนอย่างแพร่หลาย ถึงแมว้่าการได้รับ
วคัซีนไม่สามารถรับรองไดว้่าผูท่ี้รับวคัซีนไปแลว้จะไม่มีการติดเช้ือซ ้ า อย่างไรก็ดีวคัซีนสามารถลดความ
รุนแรงและอตัราการเสียชีวิตจากการติดเช้ือไดใ้นระดบัท่ีน่าพอใจ เม่ือวคัซีนนับเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุดใน
ปัจจุบนั ทุกประเทศจึงเร่งให้ประชากรของตนไดรั้บวคัซีนโดยเร็วท่ีสุด ส่ิงท่ีเป็นประเด็นส าคญั คือ การพบ
การติดเช้ือในผูท่ี้ไดรั้บวคัซีนไปแลว้ ซ่ึงสามารถแพร่กระจายเช้ือไปยงัผูอ่ื้นได ้หากท าการตรวจการติดเช้ือ
ด้วยการตรวจหาสารพนัธุกรรมของ SARS-CoV-2 ในผูท่ี้เคยรับวคัซีนด้วยวิธี nucleic acid amplification 
tests (NAATs) ย่อมไม่น่าจะมีผลกระทบใด ในทางตรงกันข้ามน่าจะเกิดผลกระทบกับการตรวจทาง
น ้ าเหลือง (Serology testing) ถึงแมว้่าในแง่ของการตรวจการติดเช้ือนั้น การตรวจพบแอนติบอดีต่อเช้ือจะ
ระบุไดเ้พียงผูป่้วยเคยรับเช้ือมาก่อน แต่ในแง่ของการศึกษาดา้นระบาดวิทยาการตรวจแอนติบอดีนับว่ามี
ความส าคญั นอกจากน้ีการตรวจทางน ้ าเหลืองวิทยาส าหรับผูรั้บวคัซีนยงัมีความส าคญัในการศึกษาเพื่อให้
ได้ขอ้มูลทางคลินิกต่างๆ ท่ีจ าเป็น เช่น การศึกษาถึงชนิดของ neutralizing antibody ระดับอา้งอิงส าหรับ
ภาวะมีภูมิคุม้กนัต่อโรค (protective level) เป็นตน้ แต่ด้วยความทา้ทายท่ีว่าในปัจจุบนัเรายงัมีองค์ความรู้
เก่ียวกบัการตรวจแอนติบอดีในระดบัจ ากดั อาทิเช่น โอกาสการเกิดปฏิกิริยาขา้มกลุ่มระหว่างแอนติบอดีท่ี
เกิดจากการติดเช้ือและการไดรั้บวคัซีน ความแตกต่างของชนิดของแอนติบอดีจากการไดรั้บวคัซีนท่ีแตกต่าง
กนั รวมถึงการขาดองค์ความรู้ส าหรับก าหนดมาตรฐานการตรวจวินิจฉัย จึงเป็นท่ีมาของขอ้สงสัยเก่ียวกบั 
การตรวจทางห้องปฏิบติัการส าหรับ ทั้งดา้นการวินิจฉัย การศึกษาต่างๆและการติดตามประเมินผลส าหรับ 
COVID-19 ในยุคหลงัการไดรั้บวคัซีนนั้น จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนหรือไม่ อย่างไร ดงันั้นการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจส าหรับการตรวจทางห้องปฏิบติัการในยุคหลงัการไดรั้บวคัซีนจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นและ
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ส าคัญส าหรับนักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถรองรับการ
เปล่ียนแปลงอนัอาจจะเกิดขึ้น และเตรียมพร้อมส าหรับการใหบ้ริการทางสาธารณสุขท่ีดีแก่ประชาชน 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิตและกลุ่มวิทยาภูมิคุม้กนั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยั
รังสิต ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในการเพิ่มพูนองคค์วามรู้ของบุคลากรเทคนิคการแพทย ์และบุคลากรทางการ
แพทย์ท่ีเก่ียวข้อง จึงได้จัด “โครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง COVID-19 Laboratory Testing  in the 
postvaccination era” เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมได้รับทราบองค์ความรู้ และแนวทางส าหรับการตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการในยคุหลงัการไดรั้บวคัซีน และพร้อมรับการเปล่ียนแปลงอนัอาจจะเกิดขึ้น ไดอ้ยา่งทนัท่วงที
อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานดา้นสาธารณสุขต่อไป 
  
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บทราบองคค์วามรู้และความกา้วหนา้เก่ียวกบัวคัซีน COVID-19 และผล
ต่อการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการวินิจฉยั  

2. เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางส าหรับการตรวจทางห้องปฏิบติัการใน
ยคุหลงัการไดรั้บวคัซีน 
  

4.  วิธีการด าเนินการประชุม 
 การบรรยายทาง online ผา่นทาง Facebook live ของคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัรังสิต โดย
ผูท้รงคุณวุฒิ  
 
5.  รายละเอยีดและประวัติโดยย่อของวิทยากร 
 1) รองศาสตราจารย ์นายแพทยม์งคล คุณากร 
 หวัหนา้ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
 2) คุณศิริรัตน์ โล่ห์เรืองทรัพย ์  
 Marketing Value Partner บริษทั โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
6.  ก าหนดการกจิกรรม 
 วนัศุกร์ท่ี 13 สิงหาคม 2564 ระยะเวลา 2 ชัว่โมง  
 

11.30 - 12.30 น. บรรยาย “COVID-19 Vaccine Update” and “the Utility of COVID-19 Laboratory 
Testing in the Postvaccination Era” 

   โดย รองศาสตราจารย ์นายแพทยม์งคล คุณากร 
   หวัหนา้ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

มหาวิทยาลยัมหิดล 
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12.30 – 13.30 น. บรรยาย “Laboratory Testing in Vaccinated Individuals” 
      โดย คุณศิริรัตน์ โล่ห์เรืองทรัพย ์ Marketing Value Partner 

  บริษทั โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
13.30 – 14.00 น. ช่วงแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

      โดยคณะวิทยากร 
 
7.  กลุ่มเป้าหมายและจ านวน 
 นกัเทคนิคการแพทย ์ นกัวิทยาศาสตร์การแพทย ์ นกัวิทยาศาสตร์ อาจารย ์ เจา้พนกังานวิทยาศาสตร์ 
บุคลากรทางการแพทย ์และผูส้นใจทัว่ไป จ านวนไม่เกิน  1,000 ท่าน 
 
8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความรู้เก่ียวกบัวคัซีน COVID-19 และผลต่อการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการวินิจฉยั  
2. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางส าหรับการตรวจทางห้องปฏิบติัการในยุคหลงั

การไดรั้บวคัซีน ส าหรับปรับใชใ้นการใหบ้ริการทางสาธารณสุขไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 

9.  การประเมินการด าเนินกจิกรรม 
 ประเมินจากแบบสอบถามขอ้คิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมการอบรม โดยมีผลประเมินในการไดรั้บ
ประโยชน์จากการเขา้ร่วมการอบรมอยูใ่นระดบัดีหรือดีมากขึ้นไป ร้อยละ 60 ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
10.  สรุปการด าเนินการจัดกิจกรรม  

สรุปข้ันตอนและวิธีการด าเนินการจัดกจิกรรม 
 คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัรังสิต ด าเนินการจดัอบรมผ่านระบบส่ือออนไลน์ Facebook 
Live ของคณะ ซ่ึงมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการจดักิจกรรมในวนัอบรม Online ดงัน้ี 

1. เ ร่ิมการถ่ายทอดสด ผ่านระบบส่ือออนไลน์ Facebook Live ของคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต  

2. การกล่าวเปิดการอบรม Online โดยคณบดี คณะเทคนิคการแพทย ์และการบรรยายโดยวิทยากร 
เป็นการถ่ายทอดสดหรือเป็นไฟล์ MP4 ท่ีอดัคลิปวิดีโอล่วงหน้า จากนั้นน าไปเผยแพร่ บน 
Facebook Live โดยใชโ้ปรแกรม vMix  

3. การด าเนินรายการโดยพิธีกร, ช่วงแลกเปล่ียนเรียนรู้จะเป็นการถ่ายทอดสด ผ่านระบบส่ือ
ออนไลน์ Facebook Live  
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 สรุปข้ันตอนการตรวจสอบผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
1. ผู ้เข้า ร่วมการอบรม ต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้า โดยผ่าน QR code จากโปสเตอร์

ประชาสัมพนัธ์ เพื่อผา่นเขา้สู่ ระบบลงทะเบียนของศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองทางเทคนิคการแพทย ์
2. คณะท างานการจดัการอบรม จะส่ง link การถ่ายทอดสด เพื่อเขา้สู่หน้า Facebook Live ของ

คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัรังสิต ใหผู้ท่ี้ลงทะเบียนเขา้ร่วมการอบรม ทาง E-mail ท่ีให้
ไวต้อนลงทะเบียนล่วงหนา้  ก่อนการอบรม 1 วนั และ แจง้ link บนโปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ 

3. เม่ือจบการบรรยายแลว้ จะมี QR code ผ่านเขา้สู่ google form เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมท าการ
ประเมินผลการจดักิจกรรม โดยใหใ้ส่ช่ือ-นามสกุล และเลขท่ี ท.น.  

4. การใหค้ะแนน CMTE แก่ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม จะตอ้งมีรายช่ือและเลขท่ี ท.น. ท่ีตรงกนั จากการ
ลงทะเบียนและการประเมินผลการจดักิจกรรม 

 
.................................................... 


