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1.  ช่ือกจิกรรมและผู้รับผิดชอบกจิกรรม 
ช่ือโครงการ :  การอบรมวิชาการออนไลน์ เร่ือง Long COVID: อาการวิทยาและการวินิจฉยั  

(Long COVID: Symptomatology and Diagnosis) 
 
ผูรั้บผิดชอบ:   กลุ่มวิชาวิทยาภูมิคุม้กนัและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต  

คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัรังสิต 
 
2.  หลกัการและเหตุผล 

การระบาดใหญ่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซ่ึงส่งผลกระทบในวงกวา้งทั้ง
ทางดา้นสาธารณาสุขและเศรษฐกิจในทัว่โลก นบัจนถึงปัจจุบนัมีรายงานผูติ้ดเช้ือทัว่โลกประมาณ 560 ลา้น
ราย และในประเทศไทยประมาณ 4.5 ล้านราย (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม พ .ศ. 2565, World Health 
Organization) การติดเช้ือโควิด-19 น้ีนับว่าเป็นโรคท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูป่้วยทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว ส าหรับ “โควิดระยะยาว (Long COVID หรือ post-COVID conditions; PCC)” เป็นภาวะท่ีเกิดขึ้นใน
ผูป่้วยโควิด-19 หลงัจากไดรั้บเช้ือนาน 4 สัปดาห์ไปจนถึง 12 สัปดาห์ขึ้นไป  ส่วนใหญ่มกัพบในผูติ้ดเช้ือท่ีมี
อาการรุนแรง มีโรคประจ าตวั และในผูท่ี้ไม่เคยไดรั้บวคัซีนป้องกนัมาก่อน นอกจากน้ียงัสามารถพบไดใ้นผู ้
ติดเช้ือท่ีไม่มีอาการหรือมีอาการทัว่ไป (CDC, 2022) ปัจจุบนัยงัไม่ทราบสาเหตุท่ีแน่ชดั เช่ือว่าอาจเกิดจาก
ความเครียดสะสม ผลขา้งเคียงของยาท่ีใชใ้นการรักษา หรือจากการติดเช้ือโควิดซ ้ าต่างสายพนัธุ์ นอกจากน้ี
หน่ึงในสาเหตุของ ภาวะ Long COVID นั้น เช่ือว่าเก่ียวขอ้งกบักลไกของระบบภูมิคุม้กนัของร่างกายผูติ้ด
เช้ือ เช่น cytokine storm ซ่ึงเกิดขึ้นจากการระบบภูมิคุ ้มกันถูกกระตุ้นหลังได้รับติดเช้ือ จนไม่สามารถ
ควบคุมการหลัง่สาร cytokine ได ้รวมถึงจากการท่ีระบบภูมิคุม้กนัถูกกระตุน้ให้สร้างแอนติบอดีบางชนิดท่ี
ไปจบักบัส่วนโปรตีนบนเซลลข์องบางอวยัวะ ส่งผลให้เกิดการท าลายเน้ือเยื่อของอวยัวะต่าง ๆ โดยเฉพาะ
บริเวณเน้ือเยื่อหัวใจ ปอด ไต สมอง และผิวหนัง  อาการคลินิกของภาวะ Long COVID นั้ นมีความ
หลากหลายและแตกต่างกันในผูป่้วยแต่ละราย อาจพบตั้งแต่อาการทัว่ไป เช่น มีไข ้เหน่ือยลา้ ไปจนถึง
อาการในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ระบบทางเดินหายใจและหวัใจ ระบบประสาท ระบบยอ่ยอาหาร เป็น
ตน้ จากปัญหาเหล่าน้ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูป่้วยทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ และเป็นปัญหาทางดา้น
สาธารณสุขของประเทศอีกด้วย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการตรวจวินิจฉัยภาวะ Long COVID เพื่อให้
ผูป่้วยไดเ้ขา้สู่กระบวนการรักษาอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว  ทั้งน้ีในการวินิจฉยัภาวะ Long COVID โดยทัว่ไป
นั้นจะอาศยัขอ้มูลประวติัของผูป่้วย ผลการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบติัการโดยเฉพาะผลการตรวจ
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การติดเช้ือโควิด-19  อย่างไรก็ตามเน่ืองดว้ยความหลากหลายของอาการทางคลินิกของภาวะ Long COVID 
น้ี จึงนับเป็นความทา้ทายอย่างยิ่งของบุคลากรการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งในการวินิจฉัยทางคลินิกรวมถึงทาง
ห้องปฎิบติัการ ในอนัท่ีจะเพิ่มพูนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาการวิทยารวมถึงแนวทางการวินิจฉัยภาวะ 
Long COVID ท่ีเหมาะสม เพื่อมีส่วนช่วยใหผู้ป่้วยเขา้สู่กระบวนการรักษาอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว   

กลุ่มวิทยาภูมิคุม้กนัและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยั
รังสิต ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในการเพิ่มพูนองคค์วามรู้และความเขา้ใจของบุคลากรเทคนิคการแพทย ์และ
บุคลากรทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งน้ี จึงไดจ้ดั โครงการอบรมทางวิชาการ เร่ือง “Long COVID: อาการวิทยา
และการวินิจฉัย” เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บทราบองค์ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาการทางคลินิก และ
การวินิจฉัยภาวะ Long COVID รวมถึงได้รับความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับแนวทางการวินิจฉัยภาวะ Long 
COVID ท่ีเหมาะสม อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานดา้นสาธารณสุขต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดรั้บความรู้ความเขา้ใจถึงอาการทางคลินิกและแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับ
การวินิจฉยัภาวะ Long COVID ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
4.  วิธีการด าเนินการประชุม 
 การบรรยายผา่นระบบส่ือออนไลน์ google meet โดยผูท้รงคุณวุฒิ  
 
5.  รายละเอยีดและประวัติโดยย่อของวิทยากร  
 1. นายแพทยศ์ุภโชค เกิดลาภ 
 อายรุแพทยโ์รคติดเช้ือ สาขาอายรุศาสตร์ โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
6.  ก าหนดการกจิกรรม 
 วนัองัคารท่ี 4 ตุลาคม 2565  ระยะเวลาบรรยาย 1 ชัว่โมง  

 10.40 - 10.45 น. พิธีกรกล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
 10.45 - 11.45 น. การบรรยาย เร่ือง “Long COVID: อาการวิทยาและการวินิจฉยั” 
 โดย อาจารยน์ายแพทยศ์ุภโชค  เกิดลาภ 

11.45 - 12.00 น. ถาม-ตอบ  
 12.00 น.  ปิดประชุม 
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7.  กลุ่มเป้าหมายและจ านวน 
 นกัเทคนิคการแพทย ์ นกัวิทยาศาสตร์การแพทย ์ นกัวิทยาศาสตร์ อาจารย ์ เจา้พนกังานวิทยาศาสตร์ 
บุคลากรทางการแพทย ์และผูส้นใจทัว่ไป จ านวนไม่เกิน 200 ท่าน 
 
8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั อาการทางคลินิกและการวินิจฉยัภาวะ Long COVID  
2. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทราบแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการวินิจฉัยภาวะ Long COVID เพื่อปรับใช้ใน

การใหบ้ริการทางสาธารณสุขไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

9.  การประเมินการด าเนินกจิกรรม 
 ประเมินจากแบบสอบถามข้อคิดเห็นจากผูเ้ข้าร่วมการอบรม โดยมีผลประเมินในการได้รับ
ประโยชน์จากการเขา้ร่วมการอบรมอยูใ่นระดบัดีหรือดีมากขึ้นไป ร้อยละ 60 ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
10.  สรุปการด าเนินการจัดกิจกรรม  

สรุปข้ันตอนและวิธีการด าเนินการจัดกจิกรรม 
 คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัรังสิต ด าเนินการจดัอบรมผ่านระบบส่ือออนไลน์ google meet 
ซ่ึงมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการจดักิจกรรมในวนัอบรมออนไลน์ ดงัน้ี 

1. เร่ิมการอบรม ผา่นระบบส่ือออนไลน์ google meet 
2. การด าเนินรายการโดยพิธีกร  
3. การบรรยาย และถาม-ตอบ โดยวิทยากร 
 
 สรุปข้ันตอนการตรวจสอบผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
1. ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม ตอ้งมีการลงทะเบียนล่วงหน้าทาง QR code ผ่านเขา้สู่ google form จาก

โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ 
2. คณะท างานการจดัการอบรม จะส่ง link เพื่อเขา้สู่หน้า google meet ให้ผูท่ี้ลงทะเบียนเขา้ร่วม

การอบรม ทางอีเมลท่ี์ใหไ้วต้อนลงทะเบียนล่วงหนา้  ก่อนการอบรม 2 วนั  
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

ลงทะเบียนล่วงหนา้ และการประเมินผลการจดักิจกรรม  
 

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


