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ชื่อผลงาน : 4D in 4.0 Organ donation & transplantation in Lanna 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา :  

มีผู้รอรับอวัยวะจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จากสถิติของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทยปีพ.ศ.2560 มีผู้รอรับอวัยวะทั้งหมดจ านวน 5,851 ราย แต่มีผู้บริจาคอวัยวะสมองตายจ านวนเพียง 294 
ราย จึงท าให้มีผู้เสียชีวิตระหว่างรอรับอวัยวะจ านวน 175 ราย เมื่อพ.ศ.2556 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ได้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกรพ.รับบริจาคอวัยวะ เป็น 1 ใน 18 รพ.น าร่องของกระทรวงสาธารณสุข และเพ่ือให้ประชาชนในส่วนภูมิภาค
สามารถเข้าถึงการจัดสรรอวัยวะได้เร็วขึ้น จึงพัฒนาต่อยอดเป็นโรงพยาบาลปลูกถ่ายอวัยวะ ปัจจุบันมีผู้บริจาคอวัยวะ
สมองตายทั้งหมด 30 รายจัดเก็บดวงตาได้ทั้งหมด 77 ดวงตา สามารถปลูกถ่ายไตในผู้บริจาคมีชีวิตแล้ว 4 ราย และ
ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแล้ว 13 ดวงตา 
วัตถุประสงค์ :  

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ  
2. ลดการสูญเปล่าจากอวัยวะของผู้ป่วยสมองตาย โดยพัฒนาการเข้าถึงผู้ป่วยสมองตาย ให้มีโอกาสได้

เจรจาขอรับบริจาคอวัยวะมากขึ้น  
3. เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอวัยวะ และลดอัตราตายจากการรออวัยวะของผู้รอรับอวัยวะใน

ภาพรวมของประเทศได้  
วิธีด าเนินการ 

1. เก็บข้อมูล น ามาวิเคราะห์ และหาโอกาสพัฒนาอย่างสม่ าเสมอทุกเดือน  
2. ทบทวนเอกสารทางวิชาการ และออกแบบวิธีการท างานแบบใหม่ที่เอ้ือต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้นิยามว่า 4D ดังนี้ 

Detection & 
selection donor 

-ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการท างาน 2 เรื่อง (1.การรับบริจาคอวัยวะในผู้ป่วยสมอง
ตาย ๒.การคัดกรองและการดูแลผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย) โดยทีมสหสาขา
วิชาชีพพิจารณาร่วมกัน ได้แก่ ศัลยแพทย์ระบบประสาท วิสัญญีแพทย์ พยาบาล 
และเภสัชกร 
-ท า RCA ระหว่าง Neuro surg และ ward เป้าหมายได้ protocol ใหม่เรื่องการ 
Detection & Selection donor & Notify transplant coordinator nurse   

Declare  brain death -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการรับบริจาคอวัยวะเขต 1/หลักสูตรนศพ.ปีที่ 5 
-ส่งแพทย์และพยาบาลอบรมหลักสูตร TPM/สภากาชาดไทย 

Donor care -ให้ทีมคณะกรรมการศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะก ากับติดตามดูแล
ร่วมกับการใช้ SOP ของหอผู้ป่วย 

Development 
system 

-จัดตั้งโครงสร้าง คณะกรรมการ คณะท างาน TCWN จัดท าแผนปฏิบัติการระยะ
สั้น ระยะยาว และก าหนดเป็นนโยบาย เข็มมุ่งของรพ. เพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการการท างาน และการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ 3 เรื่อง 
-จัดท าทะเบียน Risk register 
-น าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร ท าให้การรับ/ส่งข้อมูล/แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว 
ได้แก่ CRH channel, LINE, Teleconference 

ผลการด าเนินการ 
 ร้อยละการเจรจาขอรับบริจาคอวัยวะส าเร็จ ปีงบ 2557 – 2560 = 13.33(6/45), 19.44(7/36), 25.92(7/27), 

30.35(17/56) ปีงบ 2561 (6เดือน) = 12.12(8/66) 
 จ านวนผู้บริจาคอวัยวะสมองตายเพ่ิมขึ้น ปีงบ 2557 – 2560 = 4, 4, 5, 6 ผลงานภาพรวมจัดอยู่ในล าดับที่ 1 

ของภาคเหนือและล าดับที่ 6 ของประเทศ 
 คะแนนความพึงพอใจจากญาติผู้บริจาคเพ่ิมขึ้น พ.ศ.2558-2560=68.82, 77.85, 81.7 (ภาพรวมเฉลี่ย=84.47)  



 

อภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพงานรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะนั้น ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนด

เป้าหมายที่มีความยากและท้าทายสูงมาก แต่ก็ไม่ยากเกินความพยายามซึ่งสามารถเรียนรู้ได้จากผู้ที่
ประสบความส าเร็จ และจะสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้โดยง่าย ถ้าหากผู้บริหารให้การสนับสนุน และ
ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  

2. การลดสูญเปล่าของอวัยวะ เป็นการพัฒนาต่อยอดจากงานประจ า โดยเพ่ิมคุณค่าจากการเสียชีวิตของผู้ป่วย
สมองตายด้วยการส่งต่ออวัยวะและดวงตา ให้สามารถเพ่ิมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้ นอกจากการสรรหา
ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาเชิงรุกจากพยาบาลผู้ประสานงานประจ าโรงพยาบาลแล้ว ต้องอาศัยความร่วมมือใน
การสรรหา และคัดเลือกผู้บริจาคอวัยวะจากแพทย์ และพยาบาลเจ้าของไข้ โดยบุคลากรต้องมีความรู้ และ
ความตระหนักในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไม่ปล่อยให้เกิดการสูญเปล่าของอวัยวะ และดวงตา ทั้งนี้ทางโรงพยาบาล
ก็จะต้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และระบบที่ดีให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานโดยง่าย จึงจะท าให้งานมีการพัฒนาได้
ต่อเนื่องและยั่งยืน  

3. ปัญหาการขาดแคลนอวัยวะ และจ านวนผู้เสียชีวิตจากการรอรับบริจาคอวัยวะที่เพ่ิมมากขึ้นนั้น ท าให้เป็น
ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องถ่ายทอดข้อมูลเชิงนโยบายให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบทุกระดับ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและร่วมพัฒนา ด้วยความเชื่อเรื่องผลบุญจากการปฏิบัติ
คุณงามความดี สอดคล้องกับวิถีชาวพุทธ และนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรม งานรับบริจาคอวัยวะ และดวงตา
จึงเป็นงานที่สามารถท าบุญกันได้ง่ายๆ จากงานประจ า ผู้ปฏิบัติงานเกิดความปิติ ความสุข ทันทีภายหลังการ
จัดเก็บอวัยวะ และดวงตาได้ส าเร็จ เป็นงานทีมี่คุณค่าต่อจิตใจ เปรียบได้กับการปิดทองหลังพระ  

ความภาคภูมิใจ 
1. มีโครงสร้าง และกรอบอัตราก าลังชัดเจน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
2. เป็นโรงพยาบาลปลูกถ่ายไตแห่งแรก และแห่งเดียวในเขตสุขภาพที่ 1 
3. มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัลระดับเขตและระดับประเทศจากกระทรวง

สาธารณสุข 
 


