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บทนํา 

Organ Donation Innovative Strategies for Southeast Asia (ODISSeA) เป็นโครงการทีBได้รับทนุจาก
คณะกรรมาธิการยโุรป (European Commission) ภายใต้โครงการชืBอ “Erasmus+ Capacity Building in Higher 
Education”   โดยมีวตัถปุระสงค์หลกั คือ เพืBอออกแบบและการนําโครงการระดบัการศกึษาระดบัสงูกวา่ปริญญาตรี
ทางด้านวิชาการเกีBยวกบัการบริจาคอวยัวะไปใช้ในมหาวิทยาลยั 8 แหง่ในมาเลเซีย พมา่ ฟิลปิปินส์ และไทย ตามแนวทาง
ของ European Space for Higher Education โครงการนี vเป็นผลมาจากความร่วมมือของสบิสีBสถาบนัจากเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ (SEA) และสหภาพยโุรป จากฝัBงยโุรป มหาวิทยาลยับาร์เซโลนาและ DTI แหง่บาร์เซโลนา ประเทศสเปน
เป็นผู้ นําและผู้จดังานของโครงการร่วมกบัมหาวิทยาลยัโบโลญญา ประเทศอิตาลี และมหาวิทยาลยัซาเกร็บ (Zagreb 
Medical University) ประเทศโครเอเชีย  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นหนึBงในสองมหาวิทยลยัในประเทศไทยทีBได้รับการคดัเลอืกในการ
เข้าโครงการดงักลา่ว ในการสร้างหลกัสตูรการฝึกอบรมเฉพาะทางทีBมีความรู้ ทกัษะและทศันคตทีิBเหมาะสมในการบริจาค
อวยัวะเพืBอปรับปรุงจํานวนผู้ เชีBยวชาญทีBได้รับการฝึกฝนมาเป็นอยา่งดี ประสานงานกระบวนการบริจาคอวยัวะ และการสง่
มอบการดแูลผู้ ป่วยทีBมีภาวะอวยัวะล้มเหลว โดยหลกัสตูรจะเน้นการศกึษาออนไลน์เพืBอให้ผู้ เรียนทีBกําลงัทํางาน สามารถ
เข้าร่วมอบรมได้งา่ย เมืBอสาํเร็จการศกึษาจะมีการออกประกาศนียบตัรทีBได้รับการยืนยนัและรับรองโดยมหาวิทยาลยับาร์
เซโลนาตามมาตรฐานการศกึษาของยโุรป (750 ชัBวโมงหรือ 30 ECTS)  
 
วัตถุประสงค์ 
 
        เพืBอพฒันาและนําหลกัสตูรการเรียนการสอนระดบัสงูกวา่ปริญญาตรีเกีBยวกบัการบริจาคอวยัวะใน 8 มหาวิทยาลยั
จากมาเลเซีย พมา่ ฟิลปิปินส์ และไทยไปใช้เพืBอฝึกอบรมผู้ เชีBยวชาญด้านสขุภาพในแนวทางด้านคลนิิก การจดัการ และ
วิธีการเผยแพร่ในด้านการบริจาคอวยัวะเพืBอเสริมสร้างความสามารถในวิชาชีพและเพืBอเพิBมการบริจาคอวยัวะในประเทศ  
 
ข้อกาํหนดในการสมัคร 

เลือกผู้ เรียนโปรแกรมระดบัสงูกวา่ปริญญาตรีตามเกณฑ์การคดัเลือกคือ บคุลากรทางการแพทย์ทีBจบการศกึษา
ระดบัปริญญาตรีขึ vนไปและมีทกัษะทางภาษาองักฤษ เนืBองจากเนื vอหาการเรียนจะเป็นภาษาองักฤษ แตอ่าจารย์ผู้สอนจะ
เป็นคนไทย บคุลากรดงักลา่วควรทํางานในหนว่ยงานทีBอาจเกีBยวข้องกบัการรับบริจาคอวยัวะ เชน่ 

ü หนว่ยดแูลผู้ ป่วยหนกั (ICU)  



ü แผนกผู้ ป่วยฉกุเฉิน  
ü ฝ่ายดแูลหลงัผา่ตดั  
ü ฝ่ายดแูลผู้ ป่วยวิกฤต  
ü แผนกประสานงานกบัผู้บริจาคอวยัวะ  
ü ศลัยแพทย์ผา่ตดั 

สมคัรออนไลน์ทีB https://bit.ly/2M9Cb83 
 
 
วธีิการการเรียนการสอน 
  

ผู้ เรียนได้ฝึกฝนแนวคดิใหมต่ามโปรแกรมการเรียนรู้แบบผสมผสานจะประกอบไปด้วย:  
1. การสมัมนาผา่นเวบ็ (Webinar) 
2. การฝึกอบรมออนไลน์ (Online training) 
3. การสมัมนาแบบตวัตอ่ตวั Face to face training (ในและตา่งประเทศ) พร้อมการเรียนแบบภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตัิ 
4. โครงการเรียนรู้ระหวา่งการทํางาน (On the job training)เพืBอใช้ความสามารถทีBได้รับระหวา่งการฝึกอบรม 

คําแนะนําเกีBยวกบัหวัข้อและขั vนตอนตา่ง ๆ นําไปใช้ 
5. กิจกรรมสร้างความตระหนกัในการบริจาคอวยัวะแก่สงัคม (Awareness event)  

 
A. การสัมมนาทางเวบ็(Webinar) 8 ครัhง (2 ECTS * = 50 ชัBวโมงการศกึษา)  

1. จริยธรรม กฎหมาย สถานการณ์ในประเทศ โปรแกรมบริจาคอวยัวะ ประเภทของผู้บริจาค  
2. การตรวจผู้บริจาคอวยัวะ  
3. การวินิจฉยัภาวะสมองตาย  
4. การจดัการผู้บริจาคอวยัวะ  
5. วธีิการพดูคยุกบัครอบครัว  
6. การฟืvนฟ ูการเก็บรักษา และการจดัสรรอวยัวะ  
7. การบริจาคอวยัวะหลงัจากระบบไหลเวียนโลหิตหยดุทํางาน  
8. การบริจาคอวยัวะโดยผู้บริจาคทีBยงัมีชีวิต 

 
B. การฝึกอบรมออนไลน์(Online training) (13 ECTS):  

1. Motion graphic (วดิีโอทางด้านการศกึษา) (1 ECTS = 25 ชัBวโมงการศกึษา) เกีBยวกบัการบริจาคอวยัวะโดย
ผู้บริจาคทีBยงัมีชีวิตและโดยทีBผู้บริจาคเสยีชีวิต  

2. การศกึษาด้วยตนเอง self study (12 ECTS = 300 ชัBวโมงการศกึษา) 
แตล่ะหวัข้อจะพฒันาโครงสร้างแกนกลางพร้อมข้อมลูจริงตามสืBอสิBงพิมพ์ ภาพและเสยีง และจะสง่เสริมการเรียนรู้

เชิงรุกมีการพฒันาการประเมินตนเองทีBเป็นประโยชน์ตอ่การใช้จริงเพืBอให้ผู้ เรียนได้ทํางานอยา่งอิสระในหวัข้อทีBเลอืก 
สามารถคดิเกีBยวกบัแนวความคดิและความคดิเดมิ ประยกุต์ใช้ความรู้อยา่งเป็นระบบในหวัข้อทีBเลอืก ได้รับข้อมลู 
สงัเคราะห์ และใช้ข้อมลูจากแหลง่ตา่ง ๆ 
 
C. สัมมนาภายในประเทศเกีsยวกับการบริจาคอวัยวะ(Local seminar face to face training) (5 ECTS = 125 
ชัsวโมงการศกึษา) 

จะมีการจดัสมัมนาท้องถิBน 5 ครั vงโดยวิทยากรภายในประเทศของแตล่ะมหาวิทยาลยั โดยจะรวมถงึหวัข้อตอ่ไปนี v:  
Ø จริยธรรม กฎหมาย การบริจาคอวยัวะ และระบบการปลกูถ่ายอวยัวะในประเทศ สถานการณ์ปัจจบุนั 

โปรแกรมการบริจาคอวยัวะ ประเภทของผู้บริจาคอวยัวะ  



Ø การตรวจผู้บริจาคอวยัวะและการวินิจฉยัภาวะสมองตายในการบริจาคอวยัวะหลงัจากภาวะสมองตาย  
Ø ขา่วร้ายและวิธีการพดูคยุกบัครอบครัวในการบริจาคอวยัวะของผู้ เสียชีวิต  
Ø การจดัการอวยัวะทีBยงัใช้ได้ในผู้บริจาคอวยัวะหลงัจากมีภาวะสมองตายและการฟืvนฟ ูการเก็บรักษาและ

การจดัสรรอวยัวะในผู้บริจาคทีBเสยีชีวิต  
Ø การประเมินผู้บริจาคอวยัวะในขณะทีBยงัมีชีวิตอยู ่

 
การสมัมนาภายในประเทศจะใช้เวลา 1 วนั โดยในแตล่ะวนัและเนื vอหาอาจมีให้ในรูปแบบทีBแตกตา่งกนั:  

Ø การทบทวนบทเรียน  
Ø การบรรยายแบบอินเตอร์แอคทีฟ  
Ø การศกึษากรณีตา่ง ๆ  
Ø การฝึกอบรมและจําลองสถานการณ์ 

 
การสมัมนาภายในประเทศจะเสริมความรู้ผา่นการเรียนรู้โดยการใช้วิธีการตา่ง ๆ และจะได้รับการออกแบบมาเพืBอนําไป
ปฏิบตัใินเนื vอหาทีBได้รับมาก่อนหน้านี v ดงันั vนจงึจะชว่ยในการเปลีBยนจากความรู้เชิงทฤษฎีไปสูก่ารปฏิบตั ิการสมัมนา
ท้องถิBนจะชว่ยให้ผู้ เรียนได้รับความรู้เพิBมเตมิเกีBยวกบัการบริจาคอวยัวะและปรับปรุงความสามารถหลกัของพวกเขาเพืBอ
การตรวจโรคและผลลพัธ์ของผู้ ป่วยทีBดีขึ vน 
 
D. โครงการเรียนรู้ระหว่างการทาํงาน (On the job training)(5 ECTS = 125 ชัsวโมงการศกึษา) 

เพืBอให้มัBนใจวา่การเรียนรู้ได้รับการถ่ายทอดสูก่ารปฏิบตั ิจะมีการขอให้นกัศกึษาหลกัสตูรระดบัสงูกวา่ปริญญาตรี
จดักลุม่เป็นกลุม่เลก็ในการทําโครงการปรับปรุงในการทํางานจริง (on-the-job-improvement-project) โครงการเหลา่นี vจะ
ให้โอกาสแก่ผู้ เรียนเพืBอระบกุารปฏิบตัทีิBเกีBยวข้องกบัการบริจาคอวยัวะทีBสามารถปรับปรุงในสภาพแวดล้อมทางคลนิิกของ
พวกเขาได้โดยความรู้ ทกัษะ และพฤตกิรรมทีBได้รับใหม ่

หวัข้อของโครงการดงักลา่วได้รับการระบแุละตกลงร่วมกนักบัผู้ ฝึกอบรมท้องถิBนเพืBอให้แนใ่จวา่โครงการจะจดัการ
กบัปัญหาในท้องถิBนและชอ่งวา่งทางด้านการแพทย์ หวัข้อทั vงหมดห้าหวัข้อได้รับการจดัลาํดบัความสาํคญัสั vนๆ และ
จดัลาํดบัไว้ด้านลา่งตามความสาํคญัของพวกเขาในประเทศทีBร่วมมือในโครงการนี vในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 
E. การสัมมนาระหว่างประเทศแบบตวัต่อตวั(International seminar face to face training) (4 ECTS = 100 ชัBวโมง
การศกึษา) ระยะเวลา5 วนั เป็นการสมันาร่วมกนัทั vงผู้ เรียนและวิทยาการทั vงภายในและตา่งประเทศ (สมันาเป็น
ภาษาองักฤษ) 
 
F. กจิกรรมสร้างความตระหนักในการบริจาคอวัยวะในสังคม หรือ AWARENESS EVENTS  (1ECTS = 25 
ชัsวโมงการศกึษา) 
ผู้ เรียนจะต้องจดักิจกรรมให้ข้อมลู / การรับรู้อยา่งน้อยหนึBงเกิจกรรมในมหาวทิยาลยั / ภมูิภาคของตน 
 
รวมระยะฝึกอบรม 9 เดือน ตั vงแตม่กราคมถงึเดือนกนัยายน 

 
 
การประเมนิผล 
 

1. แบบทดสอบประเมนิผลหลังจบการเรียนออนไลน์ เมืBอจบแตล่ะหวัข้อในโปรแกรมออนไลน์ ผู้ เรียนจะได้รับ
การประเมินผา่นการทดสอบประเมินผล เพืBอให้ผู้ ฝึกอบรมสามารถประเมินของโปรแกรมการฝึกอบรมทีBมีตอ่
ความรู้ของผู้ เข้าร่วมก่อนและหลงั educational intervention การประเมินจะประกอบด้วยแบบทดสอบทีBมี
คําถามแบบเลอืกตอบ (multiple choice questions หรือ MCQ) ข้อเสนอแนะเกีBยวกบัคําตอบทีBถกูและผิดจะ



ได้รับหลงัจากทําบททดสอบก่อนและหลงัสมัมนาเสร็จเนืBองจากกลุม่ของคําถามจะมีคําถามทีBเหมือนกนับางสว่น
เพืBอใช้ในการเปรียบเทียบ ในขณะทีBทํางานกบัผู้ เข้าร่วมการทดสอบจําเป็นต้องรู้สิBงตอ่ไปนี v:  

- มีเวลาในการสอบ 3 ชัBวโมงตอ่หนึBงครั vง  

- สามารถสอบได้สองครั vง  

- คะแนนผา่นขั vนตํBา: 5 จาก เตม็ 10  
2. การประเมนิซํ hา 

การสมัมนาผา่นเวบ็ การศกึษาด้วยตนเอง การสมัมนาท้องถิBน และโครงการปรับปรุงในงานจริงสามารถประเมิน
ซํ vาได้ในกรณีทีBเกิดความล้มเหลวในแบบทดสอบการประเมิน (โปรดดปูฏิทินการวางแผนสาํหรับรายละเอียด) 
อยา่งไรก็ตามการมีสว่นร่วมในการทําความเข้าใจและสมัมนาการประเมินผลระหวา่งประเทศแบบตวัตอ่ตวันั vน
เป็นสิBงทีBจําเป็น ความล้มเหลวในการเข้าร่วมและ / หรือล้มเหลวในการผา่นการประเมินผลทีBดําเนินตลอดการ
สมัมนาระดบันานาชาตจิะทําให้ผู้ เรียนถกูตดัสทิธิ� 
 

การรับรอง 
หลกัสตูรระดบัสงูกวา่ปริญญาตรีเป็นโครงการฝึกอบรมแบบผสมผสานตามแนวทางของ European Space for 

Higher Education และปรับให้เข้ากบัความต้องการของผู้ เชีBยวชาญในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ตามหลกัสตูรทัBวไปและ
ระดบัการรับรอง (* ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System หรือระบบการโอนและการสะสม
หนว่ยกิตแบบยโุรป) ECTS เป็นเครืBองมือทีBเปรียบเทียบมาตรฐานและคณุภาพของคณุวฒุิการศกึษาระดบัสงูและชว่ยให้
ผู้ เรียนสามารถเก็บหนว่ยกิตในการเรียนรู้ตลอดการศกึษาระดบัสงู โดยจะชว่ยให้การเปรียบเทียบและให้ความเข้าใจทีB
ชดัเจนขึ vนเกีBยวกบัปริมาณงานทีBเกีBยวข้องกบัโปรแกรม / หลกัสตูร นอกจากนี vระบบนี vมีวตัถปุระสงค์เพืBอเพิBมความโปร่งใส
ของผลการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้และชว่ยในการรับรู้ด้านการศกึษา 

เมืBอสาํเร็จการศกึษาจะมีการมอบประกาศนียบตัรทีBออกโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิยาลยัธรรมศาสตร์และ
มหาวิทยาลยับาร์เซโลนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางเวลาการเรียน Thammasat-ODISSeA Project:  

PC-Postgraduate Components 

PC 1 Introduction in organ donation 

- Pre-Test 13-15 Jan 

- Motion graphics 15-19 

- Webinar21Jan 

- Local seminar 20Jan-9Feb 

 

PC2 Deceased donation 

-  Motion graphic deceased donation 10-16 Feb 

Donor detection (DDS) 

- Webinar 18Feb 

- Self-study 17Feb-1Mar 

Brain death (BD) 

- Webinar 10 Mar 

- Self-study 9-22 Mar 

- Local seminar (DDS+BD) 16-29 Mar 

Donor management (DMOV) 

- Webinar 31 Mar 

- Self-study 3-Mar-12 Apr 

Family approach (FA) 

- Motion graphic 13-19 Apr 

- Webinar 21 Apr 

- Self-study 20Apr-3May 

- Local seminar 27Apr-10May 

Recovery and allocation (ORPA) 

- Webinar 12 May 

- Self-study 11-24 May 

- Local seminar (DMOV+ORPA) 18-31 May 

 

DCD 

- Webinar 2 June 



- Self-study 1-14 June 

 

PC3 Living donation 

- Motion graphic 5-21 June 

- Webinar 23 June 

- Self-study 22June-5July 

- Local seminar 29 June-12 July 

 

CC-Cross curricular competencies 

     CC1 Awareness events from 1Mar 

     CC2 On the job projects from 1Mar,  

- Draft to be submitted by 19 July 

- Final deadline 30 Aug 

- Presentation 1-15 Sep 

    CC3 Re-evaluation15 Aug-30 Sep 

    CC4 International assessment seminars 27 july-9 Aug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํอธิบาย 

Online training: https://learning.tpm.org 



- Motion graphic การศึกษาจากการดูคลิปออนไลน์ 

- Webinar การฟังการบรรยายจากต่างประเทศผา่นระบบออนไลน์ 

- Self-study การอ่านขอ้มูลออนไลน์ 

Face to face training 

- Local seminar การร่วมกิจกรรม workshop 1วนักบัผูส้อนในประเทศ มีทั|งหมด 5 ครั| ง 

- Awareness events ผูเ้รียนร่วมกนัจดักิจกรรมเพื�อสงัคมรณรงคก์ารบริจาคอวยัวะ 1กิจกรรม 

- On the job projects เป็นงานกลุ่มร่วมกนัการศึกษาวจิยัแบบ R2R โดยเลือก1หวัขอ้จาก5หวัขอ้ที�

กาํหนดไว ้

- International assessment seminars เป็นการสมัมนา 5วนัร่วมกบัผูเ้รียนและผูส้อนจากประเทศต่าง

เทศ 

 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


