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1.  ช่ือกจิกรรมและผู้รับผิดชอบกจิกรรม  
ช่ือโครงการ : การสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง Apheresis : Technique and its application in COVID-19 
infected situation 
 
2.  หลกัการและเหตุผล 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคติดเช้ือท่ีเกิดจากไวรัสโคโรนากลุ่มอาการทาง
เดินทางหายใจเฉียบพลนัรุนแรง 2 (SARS-CoV-2) ซ่ึงเป็นเช้ือไวรัสสายพนัธุ์ใหม่ การระบาดไดแ้พร่กระจาย
อย่างรวดเร็วทัว่โลก ผูติ้ดเช้ือไวรัสน้ีอาจไม่แสดงอาการของโรค บางคนอาจมีอาการเช่นมีไข ้ไอ หายใจถ่ี
และเจ็บคอ ในบางรายการติดเช้ือรุนแรงมากกว่าและอาจท าให้หายใจล าบากอย่างรุนแรงน าไปสู่การรักษา
ในโรงพยาบาล ท่ีตอ้งเขา้รับการรักษาใน ICU หรืออาจรุนแรงจนเสียชีวิต ปัจจุบนัยงัไม่มีวคัซีนหรือการ
รักษาท่ีเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตามพบว่าผูท่ี้ฟ้ืนตวัจาก COVID-19 จะพฒันาการป้องกนัตามธรรมชาติใน
เลือดโดยการสร้างแอนติบอดีต่อเช้ือ ทั้งน้ีพลาสมาจากเลือดท่ีบริจาคโดยผูป่้วยท่ีฟ้ืนตวัและมีแอนติบอดีต่อ 
COVID-19 สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ 2 ลักษณะ ได้แก่  convalescent plasma ซ่ึ ง เ ป็น plasma ท่ี มี
แอนติบอดีสูง และ hyperimmune immunoglobulin ซ่ึงมีความเข้มข้นและมีแอนติบอดีระดับสูงมากขึ้น 
ปัจจุบนัทางการแพทยป์ระสบความส าเร็จในการรักษาไวรัสทางเดินหายใจ แมว้า่ยงัสามารถพบผลกระทบท่ี
ไม่พึงประสงคท่ี์อาจเกิดขึ้นได ้

Apheresis เป็นวิธีทางห้องปฏิบติัการท่ีมีการรับเลือดจากผูบ้ริจาคโดยการน าเลือดครบส่วน (whole 
blood) ออกจากตัวผูบ้ริจาคโลหิต  จากนั้นจะท าการป่ันแยกเลือดเป็นส่วนประกอบชนิดต่างๆ  โดย
เคร่ือง blood cell separator ส่วนประกอบของเลือดท่ีไม่ตอ้งการรับบริจาคจะคืนกลบัเขา้ไปในตวัผูบ้ริจาค
โลหิตในขณะนั้นเลย  ส่วนประกอบของเลือดท่ีตอ้งการรับบริจาคจะถูกน าออกจากตวัผูบ้ริจาคโดยเก็บใน
ภาชนะบรรจุเลือด การบริจาคโลหิตเฉพาะส่วนท่ีเป็นพลาสมา (plasmapheresis)  จึงมีประโยชนเ์ม่ือตอ้งการ
ใช้พลาสมาในการผลิตเซรุ่มบางชนิด  เช่น  โครงการผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ของสภากาชาด
ไทย  เป็นตน้  รวมถึงการน าพลาสมาไปใหแ้ก่ผูป่้วยท่ีตอ้งการแอนติบอดีดว้ย 
 ด้วยองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาผูป่้วยด้วยพลาสมาและองค์ความรู้เก่ียวกับโรคติดเช้ือ 
COVID-19 มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การจะได้รับบริจาคเลือดจากผูป่้วยฟ้ืนตัวและมีแอนติบอดีต่อ 
COVID-19 ไดเ้พียงพอ จ าเป็นตอ้งมีการให้ความรู้ ความเขา้ใจแก่ผูบ้ริจาคในกลุ่มท่ีมีความเฉพาะเจาะจงน้ี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://th.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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โดยท่ีบุคลากรทางห้องปฏิบติัการธนาคารเลือด ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทหนา้ท่ีในการเตรียมพลาสมาเฉพาะส่วน
หรือ plasmapheresis จากผูบ้ริจาคโลหิต เพื่อเป็นทางเลือกหน่ึงในการใช้พลาสมาน้ีในการรักษาผูป่้วย 
บุคลากรจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ ความสามารถในการจดัเตรียมพลาสมาท่ีมีความปลอดภยัแก่ผูป่้วยตามหลกั
วิชาการและมีความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคเพื่อสามารถให้ขอ้แนะน าแก่ผูบ้ริจาคท่ีเป็นผูป่้วยฟ้ืนตวั รวมถึงการ
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันางานท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิตและกลุ่มวิชาวิทยาภูมิคุ ้มกัน  คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ของบุคลากรทางการแพทย ์ ท่ีปฏิบติั
หนา้ท่ีในห้องปฏิบติัการธนาคารเลือด รวมถึงการเผยแพร่ความรู้เหล่าน้ีต่อผูป่้วยหรือบุคคลทัว่ไปท่ีมีความ
สนใจเป็นอย่างยิ่ง จึงไดจ้ดั “โครงการสัมมนาทางวิชาการเร่ือง Apheresis : Technique and its application in 
COVID-19 infected situation เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมมีความรู้เก่ียวกบัเทคนิค apheresis และการประยกุตใ์ช้
ในภาวะการติดเช้ือ COVID-19 รวมถึงการรักษาโรคอุบติัใหม่และโรคอ่ืน ๆต่อไป  
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บทราบองคค์วามรู้และความกา้วหนา้เก่ียวกบัโรคและการใช้พลาสมา
ในการรักษาผูป่้วยโรคติดเช้ือ COVID-19  รวมถึงประโยชน์และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

2. เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคนิคของ apheresis ได้อย่างถูกต้องและ
สามารถน าไปประยกุตใ์ชต้่อไป 
  

4.  วิธีการด าเนินการประชุม 
 การบรรยายผา่นระบบส่ือออนไลน์ Facebook Live ของคณะเทคนิคการแพทย ์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
โดยผูท้รงคุณวุฒิ  
 
5.  รายละเอยีดและประวัติโดยย่อของวิทยากร 
 1.  อ.นพ. วิโรจน์  จงกลวฒันา  

ต าแหน่ง อาจารยภ์าควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 2.  ทนพ.เกษม ช่ืนเปรมปรีด์ิ 
      ต าแหน่ง specialist บริษทั เทอรูโม (ประเทศไทย) จ ากดั  
 
6.  ก าหนดการกจิกรรม 
 วนัพุธท่ี 26 สิงหาคม 2563 ผา่นระบบส่ือออนไลน์ Facebook Live ของคณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวิทยาลยัรังสิต 
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วันพุธท่ี 26 สิงหาคม 2563 
12.00 - 13.30 บรรยาย “องคค์วามรู้และความกา้วหนา้เก่ียวกบัโรคและการใชพ้ลาสมาในการ

รักษาผูป่้วยโรคติดเช้ือ COVID-19” 
       โดย  อ.นพ.วิโรจน์  จงกลวฒันา  

อาจารยภ์าควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

13.30 - 14.00  บรรยาย “Apheresis: เทคนิคและการประยกุตใ์ชเ้พื่อการรักษาดว้ยพลาสมา” 
    โดย  ทนพ.เกษม ช่ืนเปรมปรีด์ิ 
         บริษทั เทอรูโม (ประเทศไทย) จ ากดั  
14.00 - 14.10   ถาม-ตอบ 
 

7.  กลุ่มเป้าหมายและจ านวน 
 นกัเทคนิคการแพทย ์ นกัวิทยาศาสตร์การแพทย ์ นกัวิทยาศาสตร์ อาจารย ์ เจา้พนกังานวิทยาศาสตร์ 
บุคลากรทางการแพทย ์ ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในห้องปฏิบติัการธนาคารเลือด และผูส้นใจทัว่ไป จ านวน 100 คน 
โดยลงทะเบียนเขา้ร่วมสัมมนาทางวิชาการฟรี 
  

8.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเทคนิคการท า apheresis ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สามารถน าไปใช้
ในการเตรียมพลาสมา เพื่อใชใ้นการรักษาผูป่้วยโรค COVID-19 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

9 สรุปข้ันตอนและวิธีการด าเนินการจัดกจิกรรม 
 คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัรังสิต ด าเนินการจดัสัมมนาผ่านระบบส่ือออนไลน์ Facebook 
Live ของคณะ โดยการควบคุมดา้นเทคนิคของส านกังาน Wisdom Media มหาวิทยาลยัรังสิต  ซ่ึงมีขั้นตอน
และวิธีการด าเนินการจดักิจกรรมในวนัสัมมนา ดงัน้ี 

1. เ ร่ิมการถ่ายทอดสด ผ่านระบบส่ือออนไลน์ Facebook Live ของคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต โดยใช้เคร่ืองมือ ได้แก่ โปรแกรม OBS Studio (Open Broadcaster 
Software Studio) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดสดหน้าจอผ่าน Facebook Live ซ่ึงทุกกิจกรรม
จากนีเ้ป็นต้นไป จะท าภายใต้โปรแกรม OBS Studio  

2. การกล่าวเปิดการสัมมนาโดยคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ และบรรยายโดยวิทยากร จะใชว้ิธี
อดัคลิปวิดีโอล่วงหน้า เป็นไฟล์ MP4 จากนั้นส่งออกไฟล์น้ี เพื่อท่ีจะเอาไปอพับน Facebook 
Live ไดท้นัที 

3. การด าเนินรายการโดยพิธีกร และการตอบค าถามโดยวิทยากร จะเป็นการถาม -ตอบ แบบสด 
โดยใช้โปรแกรม google hangout meet แบบเปิดกล้อง เพื่อให้เห็นหน้าตาของพิธีกรและ
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วิทยากร โดยค าถามไดจ้ากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมการสัมมนา  และไดจ้าก 
comment ขณะท่ีมีการถ่ายทอดสด 
 

10. สรุปข้ันตอนการตรวจสอบผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
1. ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา ตอ้งมีการลงทะเบียนล่วงหน้า โดยผ่าน link หรือ QR code จากโปสเตอร์

ประชาสัมพนัธ์ เพื่อผา่นเขา้สู่ google form เพื่อลงทเบียน ซ่ึงขอ้มูลการลงทะเบียนประกอบดว้ย 
ช่ือ-นามสกุล , เลขท่ี ท .น., E-mail address, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ , สถานท่ีท างานและ
ต าแหน่ง 

2. คณะท างานการจดัสัมมนา จะส่ง link การถ่ายทอดสด เพื่อใหผู้เ้ขา้ท่ีลงทะเบียนเขา้ร่วมสัมมนา 
เขา้สู่หนา้ Facebook Live ของคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัรังสิต ในวนัพุธท่ี 26 
สิงหาคม 2563 เวลา 11.50 น. เป็นตน้ไป 

3. ท่ีหนา้จอของ Facebook Live จะมีสไลด ์ท่ีมี link และ QR code เพื่อผา่นเขา้สู่ google form 
เพื่อใหผู้ท่ี้ลงทะเบียนล่วงหนา้แลว้ ท าการเช็คช่ือ และใส่เลขท่ี ท.น. โดยเม่ือเร่ิมมีการบรรยาย
แลว้ admin ของ Facebook จะใส่ link น้ี ใน comment นาน 30 นาที และจะปิดรับ respond ของ 
google form เม่ือครบเวลา 30 นาที ดงักล่าว 

4. เม่ือจบการบรรยาย และถาม-ตอบแลว้ จะมีสไลดท่ี์มี link และ QR code ผา่นเขา้สู่ google form 
เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการสัมมนาประเมินผลการจดักิจกรรม โดยใหใ้ส่ช่ือ-นามสกุล และเลขท่ี ท.น.  
 

สรุป การใหค้ะแนน CMTE แก่ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา จะตอ้งมีรายช่ือและเลขท่ี ท.น. ท่ีตรงกนัจากการ 
1) การลงทะเบียนล่วงหนา้ 2) การเช็คช่ือเขา้ร่วมสัมมนา และ 3) การประเมินผลการจดักิจกรรม 
 
    *************************** 
 


