
บทสรปุผู้บรหิาร (Executive summary) 

สาขาปลูกถา่ยอวยัวะ รอบที ่2 ปีงบประมาณ 2561 

ผลการด าเนินงาน 

 ผลการด าเนินงานในช่วง 3 ไตรมาสแรก ของปีงบฯ 2561 มี

จ านวน deceased donor ที่ยินยอมบริจาคอวัยวะ ภาพรวมทั้ ง

ประเทศ จ านวน 187 ราย เขตสุขภาพที่ มี  deceased donor ที่

ยินยอมบริจาคอวัยวะสูงสูด คือ เขตสุขภาพที่ 9 (จ านวน 38 ราย) 

(ที่มาข้อมูล: สภากาชาดไทย ณ ก.ค. 61) 

 

 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาค อวัยวะ จากผู้ป่วยสมอง

ตาย ต่อ จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในรพ. (เป้าหมาย 0.7 : 100 ใน รพ. 

A, S, M1) ผลการด าเนินงาน พบว่า ด าเนินการผ่านเกณฑ์ 1 เขต

สุขภาพ คือ เขตสุขภาพที่ 10 (ผลงาน 12 ราย จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิต

ในรพ. 799 ราย คิดเป็น 1.50 : 100) (ที่มาข้อมูล: ตก.1,2 รอบที่ 

2/61) 



 

 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาค ดวงตา ต่อ จ านวนผู้ป่วย

เสียชีวิตในรพ. (เป้าหมาย 1.2 : 100 ใน รพ. A, S, M1) ผลการ

ด าเนินงาน พบว่า ทุกเขตสุขภาพด าเนินการไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 

โดยด าเนินการได้สูงสุดในเขตสุขภาพที่ 2 (ผลงาน 39 ราย จ านวน

ผู้ป่วยเสียชีวิตในรพ. 5,322 ราย คิดเป็น 0.73 : 100) (ที่มาข้อมูล: 

ตก.1,2 รอบที่ 2/61) 

 

ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะเพือ่พฒันา 

 ขาด TC nurse โดยเฉพาะใน รพ.

ระดับ  S และ Career path ของ 

 ส่งเสริมให้มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง

ต่ อ เนื่ อ งสม่ า เสมอทุ กปี แล ะพั ฒ น า

ความก้าวหน้าในวิชาชีพของ TC nurse 



TC ยังไม่ชัดเจน 

 ร พ ศ .ที่ เป็ น  target transplant 

center ยั ง ข า ด  TC nurse full 

time 

 ปั ญ ห าก ารราย งาน  potential 

donor ความเชี่ ยวชาญในการ

เจรจาขอบริ จ าคอวั ย ว ะ  แล ะ 

resuscitate donor 

 harvesting team จากส่วนกลาง 

ไม่พร้อมออกปฏิบัติงานในพื้นที่ที่

เดินทางไปถึงยาก 

 การ declare brain death ต้องท า 

2 ครั้งห่างกัน > 6 ชม. นานเกินไป 

ญาติจึงน าผู้ป่วยกลับก่อน และ

ยกเลิกการบริจาคอวัยวะ 

 ความเชื่อและทัศนคติความเข้าใจ

การบริจาคอวัยวะของประชาชน 

 ก าหนด TC nurse หลักในการปฏิบัติงาน 

และ อบรมพยาบาล target ward ให้

เข้าใจระบบรับบริจาคอวัยวะ และ ดูแล 

donor 

 ใช้ model full time TC rotation 

 แต่ ละเขตสนั บสนุนให้ มี  Harvesting 

team ประจ าเขตของตน 

 เพิ่มความครอบคลุมของการค้นหาผู้ป่วย

สมองตายในแผนกอื่นๆนอกจากหอ

ผู้ป่วยหนัก เช่น หอผู้ป่วย stroke 

 เจรจากับแพทยสภาเพื่อลดระยะเวลา

ระหว่าง declare brain death ครั้งที่ 1,2 

 ประสานงานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้

ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อต่างๆ ภายใต้

วัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนา 
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