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1. ชื่ อกิจกรรมและผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ชื่อโครงการ : การอบรมออนไลน์ เรื่ อง COVID-19 : Laboratory Testing in the Postvaccination Era
ผูร้ ั บ ผิดชอบ: กลุ่ม วิช าวิท ยาศาสตร์ ก ารบริ ก ารโลหิ ต และกลุ่ มวิ ทยาภูมิ คุ้มกัน คณะเทคนิ คการแพทย์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2. หลักการและเหตุผล
นั บ ตั้ ง แต่ มี ก ารระบาดใหญ่ ข องโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด -19) การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ นับว่ามีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง ทั้งในการศึกษาและการควบคุม SARS-CoV-2 virus ขณะนี้
ทุกประเทศทัว่ โลกมี การดาเนิ นการฉี ดวัคซี นให้กับประชากรของตนอย่างแพร่ หลาย ถึงแม้ว่าการได้รับ
วัคซี นไม่สามารถรับรองได้ว่าผูท้ ี่รับวัคซี นไปแล้วจะไม่มีการติดเชื้อซ้ า อย่างไรก็ดีวคั ซี นสามารถลดความ
รุ นแรงและอัตราการเสี ยชี วิตจากการติดเชื้ อได้ในระดับที่น่าพอใจ เมื่อวัคซี นนับเป็ นทางออกที่ดีที่สุ ดใน
ปัจจุบนั ทุกประเทศจึงเร่ งให้ประชากรของตนได้รับวัคซีนโดยเร็ วที่สุด สิ่ งที่เป็ นประเด็นสาคัญ คือ การพบ
การติดเชื้อในผูท้ ี่ได้รับวัคซี นไปแล้ว ซึ่ งสามารถแพร่ กระจายเชื้อไปยังผูอ้ ื่นได้ หากทาการตรวจการติ ดเชื้ อ
ด้วยการตรวจหาสารพันธุ ก รรมของ SARS-CoV-2 ในผูท้ ี่เคยรับวัคซี นด้วยวิธี nucleic acid amplification
tests (NAATs) ย่อ มไม่ น่ า จะมี ผ ลกระทบใด ในทางตรงกัน ข้า มน่ า จะเกิ ด ผลกระทบกับ การตรวจทาง
น้ าเหลือง (Serology testing) ถึงแม้ว่าในแง่ของการตรวจการติดเชื้ อนั้น การตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้ อจะ
ระบุได้เพียงผูป้ ่ วยเคยรับเชื้ อมาก่อน แต่ในแง่ของการศึกษาด้านระบาดวิทยาการตรวจแอนติบอดีนับว่ามี
ความสาคัญ นอกจากนี้การตรวจทางน้ าเหลืองวิทยาสาหรับผูร้ ับวัคซี นยังมีความสาคัญในการศึกษาเพื่อให้
ได้ขอ้ มูลทางคลินิกต่างๆ ที่จาเป็ น เช่น การศึกษาถึงชนิ ดของ neutralizing antibody ระดับอ้างอิงสาหรับ
ภาวะมีภูมิคุม้ กันต่อโรค (protective level) เป็ นต้น แต่ด้วยความท้าทายที่ว่าในปั จจุบนั เรายังมี องค์ความรู ้
เกี่ยวกับการตรวจแอนติบอดีในระดับจากัด อาทิเช่น โอกาสการเกิดปฏิกิริยาข้ามกลุ่มระหว่างแอนติบอดีที่
เกิดจากการติดเชื้อและการได้รับวัคซีน ความแตกต่างของชนิดของแอนติบอดีจากการได้รับวัคซีนที่แตกต่าง
กัน รวมถึงการขาดองค์ความรู ้สาหรับกาหนดมาตรฐานการตรวจวินิจฉัย จึงเป็ นที่มาของข้อสงสัย เกี่ยวกับ
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการสาหรับ ทั้งด้านการวินิจฉัย การศึกษาต่างๆและการติดตามประเมินผลสาหรับ
COVID-19 ในยุคหลังการได้รับวัคซี นนั้น จะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรื อไม่ อย่างไร ดังนั้นการเสริ มสร้าง
ความรู ้ ความเข้าใจสาหรับการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการในยุคหลังการได้รับวัคซี นจึ งเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นและ
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ส าคัญส าหรั บ นัก เทคนิ ค การแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่ เกี่ ย วข้อ งเพื่ อ ให้ส ามารถรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงอันอาจจะเกิดขึ้น และเตรี ยมพร้อมสาหรับการให้บริ การทางสาธารณสุ ขที่ดีแก่ประชาชน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การบริ การโลหิ ตและกลุ่มวิทยาภูมิคุม้ กัน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต ได้เล็งเห็นความสาคัญในการเพิ่มพูนองค์ความรู ้ของบุคลากรเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรทางการ
แพทย์ที่ เ กี่ ย วข้อ ง จึ ง ได้จัด “โครงการสั ม มนาทางวิ ช าการ เรื่ อ ง COVID-19 Laboratory Testing in the
postvaccination era” เพื่อให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ได้รับทราบองค์ความรู ้ และแนวทางสาหรั บการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการในยุคหลังการได้รับวัคซีน และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอันอาจจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงที
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินงานด้านสาธารณสุขต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมได้รับทราบองค์ความรู ้และความก้าวหน้าเกี่ยวกับ วัคซีน COVID-19 และผล
ต่อการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการวินิจฉัย
2. เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางสาหรับการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการใน
ยุคหลังการได้รับวัคซีน
4. วิธีการดาเนินการประชุม
การบรรยายทาง online ผ่านทาง Facebook live ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ
5. รายละเอียดและประวัติโดยย่อของวิทยากร
1) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล คุณากร
หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2) คุณศิริรัตน์ โล่ห์เรื องทรัพย์
Marketing Value Partner บริ ษทั โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด
6. กาหนดการกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 13 สิ งหาคม 2564 ระยะเวลา 2 ชัว่ โมง
11.30 - 12.30 น. บรรยาย “COVID-19 Vaccine Update” and “the Utility of COVID-19 Laboratory
Testing in the Postvaccination Era”
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล คุณากร
หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
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12.30 – 13.30 น. บรรยาย “Laboratory Testing in Vaccinated Individuals”
โดย คุณศิริรัตน์ โล่ห์เรื องทรัพย์ Marketing Value Partner
บริ ษทั โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด
13.30 – 14.00 น. ช่วงแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
โดยคณะวิทยากร
7. กลุ่มเป้ าหมายและจานวน
นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
บุคลากรทางการแพทย์ และผูส้ นใจทัว่ ไป จานวนไม่เกิน 1,000 ท่าน
8. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีความรู ้เกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 และผลต่อการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการวินิจฉัย
2. ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางสาหรับการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการในยุคหลัง
การได้รับวัคซีน สาหรับปรับใช้ในการให้บริ การทางสาธารณสุขได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
9. การประเมินการดาเนินกิจกรรม
ประเมินจากแบบสอบถามข้อคิดเห็นจากผูเ้ ข้าร่ วมการอบรม โดยมีผลประเมินในการได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่ วมการอบรมอยูใ่ นระดับดีหรื อดีมากขึ้นไป ร้อยละ 60 ของผูต้ อบแบบสอบถาม
10. สรุปการดาเนินการจัดกิจกรรม
สรุปขั้นตอนและวิธีการดาเนินการจัดกิจกรรม
คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดาเนิ นการจัด อบรมผ่านระบบสื่ อออนไลน์ Facebook
Live ของคณะ ซึ่งมีข้นั ตอนและวิธีการดาเนินการจัดกิจกรรมในวันอบรม Online ดังนี้
1. เริ่ มการถ่ า ยทอดสด ผ่ า นระบบสื่ อ ออนไลน์ Facebook Live ของคณะเทคนิ ค การแพทย์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2. การกล่าวเปิ ดการอบรม Online โดยคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ และการบรรยายโดยวิทยากร
เป็ นการถ่ายทอดสดหรื อเป็ นไฟล์ MP4 ที่ อดั คลิปวิดีโอล่วงหน้า จากนั้นนาไปเผยแพร่ บน
Facebook Live โดยใช้โปรแกรม vMix
3. การดาเนิ นรายการโดยพิธีก ร, ช่ วงแลกเปลี่ยนเรี ย นรู ้ จะเป็ นการถ่ายทอดสด ผ่านระบบสื่ อ
ออนไลน์ Facebook Live
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สรุปขั้นตอนการตรวจสอบผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
1. ผู ้เ ข้า ร่ วมการอบรม ต้อ งมี ก ารลงทะเบี ย นล่ ว งหน้ า โดยผ่ า น QR code จากโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ เพื่อผ่านเข้าสู่ ระบบลงทะเบียนของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์
2. คณะทางานการจัด การอบรม จะส่ ง link การถ่ายทอดสด เพื่อเข้าสู่ หน้า Facebook Live ของ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ให้ผทู ้ ี่ลงทะเบียนเข้าร่ วมการอบรม ทาง E-mail ที่ให้
ไว้ตอนลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนการอบรม 1 วัน และ แจ้ง link บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
3. เมื่อจบการบรรยายแล้ว จะมี QR code ผ่านเข้าสู่ google form เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมการอบรมทาการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยให้ใส่ชื่อ-นามสกุล และเลขที่ ท.น.
4. การให้คะแนน CMTE แก่ผเู ้ ข้าร่ วมการอบรม จะต้องมีรายชื่อและเลขที่ ท.น. ที่ตรงกัน จากการ
ลงทะเบียนและการประเมินผลการจัดกิจกรรม
....................................................

