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คํานํา
ดวยกระบวนการบริจาคอวัยวะมีความซับซอนและมีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต
การพิจารณาหาผูที่คาดวาจะบริจาคได การประเมินสภาพของผูปวย การตรวจวินิจฉัย
สมองตาย การให ข อ มู ล และการเจรจาขอบริ จ าคอวั ย วะจากญาติ การจั ด สรรอวั ย วะ
การผ า ตั ด นํ า อวั ย วะออก ตลอดจนการดู แ ลญาติ แ ละร า งผู บ ริ จ าคภายหลั ง การผ า ตั ด
เปนตน ในแตละรายอาจจะมีการเรียงลําดับของกิจกรรมที่แตกตางกัน ผูปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของจึงตองมีความรูความเขาใจ ในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการบริจาคและ
ปลูกถายอวัยวะเปนอยางดี เพื่อใหการประสานงานเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว
สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดทันทวงที กระบวนการบริจาคอวัยวะจึงสามารถดําเนินไป
ไดอยางราบรื่น ญาติผูบริจาคอวัยวะไมรูสึกวามีความยุงยากหรือเปนภาระตอครอบครัว
งานสามารถดําเนินไปอยางตอเนื่อง อวัยวะสามารถนําไปปลูกถายใหแกผูรับอวัยวะ
ภายในเวลาที่กําหนด ผลการปลูกถายสําเร็จกอใหเกิดชีวิตใหมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ ไดจัดทําคูมือการดูแลผูบริจาคอวัยวะที่มีภาวะสมองตาย
และประสานงานการปลูกถายอวัยวะ เผยแพรแกโรงพยาบาลตางๆ เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินการเมื่อมีผูบริจาคอวัยวะสมองตาย ซึ่งเนื้อหาในคูมือดังกลาวมีรายละเอียด
ทุ ก ขั้ น ตอน รวมทั้ ง เอกสาร แบบฟอร ม ต า งๆ ซึ่ ง ในทางปฏิ บั ติ พ บว า ผู ป ฏิ บั ติ ง าน
มีความยุงยากในการคนหาขอมูลที่ตองการอยางเรงดวน ศูนยฯ จึงไดรวบรวมแนวปฏิบัติ
โดยสรุปของแตละขั้นตอน เพื่อใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ไดงายขึ้น
ศู น ย รั บ บริ จ าคอวั ย วะฯ หวั ง ว า ข อ มู ล ต า งๆ ในเอกสารนี้ จะเป น ประโยชน ต อ
ผูปฏิบัติงานไมมากก็นอย
คณะผูจดั ทํา
ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
สิงหาคม 2556
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เราสามารถพบผูปว ยสมองตายไดทไี่ หน

ผูปวยที่อาจจะเปนผูบริจาคอวัยวะได (potential donor)
1. ตองไมรสู กึ ตัวและอยูในเครื่องชวยหายใจ Glasgow Coma score E1M1VT
2. ไมมีการติดเชื้อรุนแรงทีอ่ าจติดตอไปยังผูรับอวัยวะได
3. ไมเปนมะเร็ง
4. อวัยวะยังทํางานไดดี หรือใกลเคียงปกติ

ขั้นตอนการบริจาคอวัยวะ
เมื่อมีผูปวยสมองตายที่อาจจะบริจาคอวัยวะได (potential donor) ควรดําเนินการ
ดังนี้
1. ขออนุญาตแพทยเจาของไขเพื่อดําเนินการเรือ่ งการบริจาคอวัยวะ
2. ขอความรวมมือแพทยในการวินจิ ฉัยสมองตายและแจงเรื่องสมองตายแกญาติ
3. เจรจากับญาติเพื่อขอรับบริจาคอวัยวะ
4. เตรียมขอมูลผูปวย: ประวัติการเจ็บปวย การรักษาในอดีต /ปจจุบัน
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการฯลฯ (ตาม donor check lists)
5. สงตรวจทางหองปฏิบัติการเพิม่ เติม ติดตามผล เพื่อประเมินการทํางานของอวัยวะ
6. ดูแลผูบริจาคอวัยวะใหอวัยวะอยูในสภาพที่เหมาะสมสําหรับปลูกถาย
7. สงตัวอยางเลือด ตอมน้าํ เหลืองมายังศูนยรบั บริจาคอวัยวะเพื่อคัดกรองการ
ติดเชื้อและตรวจหาชนิดของเนื้อเยื่อ (HLA typing)
8. เตรียมหองผาตัด บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหองผาตัด สําหรับผาตัดนําอวัยวะออก
9. ดูแลและอํานวยความสะดวกแกญาติในการรับรางกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
กระบวนการบริจาคอวัยวะของผูปวยแตละรายมีระยะเวลาที่แตกตางกัน
เมื่อศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ ไดรับขอมูลผูบริจาคอวัยวะ จะตองสงตอขอมูลนี้
ไปยั ง โรงพยาบาลที่ ทํ า การปลู ก ถ า ยอวั ย วะ และจั ด สรรอวั ย วะตามเกณฑ ฯ
ในระหวางนี้ จะประสานงาน การเตรียมหองผาตัด/เวลาผาตัด และการเดินทาง
เพื่อใหสามารถนําอวัยวะไปปลูกถายใหแกผูรออวัยวะไดรวดเร็วที่สุด
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การวินิจฉัยสมองตาย
สมองตาย (brain death) หมายถึง การที่แกนสมองถูกทําลายจนสิ้นสุด
การทํางานโดยสิ้นเชิงตลอดไป (the irreversible cessation of brainstem function)
แพทยสภาไดออกหลักเกณฑและวิธีการวินจิ ฉัยสมองตายพรอมดวยภาคผนวกที่มี
ขอแนะนําการวินิจฉัยสมองตายและการดูแลผูปวยเพื่อการบริจาคอวัยวะไวดวยสําหรับ
ขอสําคัญที่ควรทราบ มีดงั นี้
1. การวิ นิ จ ฉั ย สมองตายให ก ระทํ า โดยแพทย ไ ม น อ ยกว า 3 คน และต อ งไม
ประกอบดวยแพทยผูทําการผาตัดปลูกถายอวัยวะรายนั้น หรือแพทยที่ดูแลผูปวยที่
ตองการอวัยวะไปปลูกถายหากมีขอสงสัยใหปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญดานระบบประสาท
2. แพทย ผู ดู แ ลผู ป ว ยสมองตายที่ อ ยู ใ นข า ยเป น ผู บ ริ จ าคอวั ย วะได ควรตรวจ
วินิจฉัยสมองตายและแจงใหญาติทราบ เมื่อครบตามเกณฑ แนะนําใหบริจาคอวัยวะ
โดยใหพบกับผูประสานงานการปลูกถายอวัยวะของโรงพยาบาล
3. ผู อํ า นวยการโรงพยาบาลหรื อ ผู ไ ด รั บ มอบหมาย จะต อ งร ว มเป น ผู รั บ รอง
การวินิจฉัยสมองตายและเปนผูลงนามรับรองการตาย
4. ตองตรวจผูปวย 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ไมตองทํา apnea test ทําเฉพาะการตรวจ
ครั้งที่ 2 ใหมีระยะหางกันดังตารางดานลาง กรณีทํา apnea test ไมไดใชการตรวจอื่น
ยืนยันได
การตรวจยืนยัน
อายุผูปวย
ระยะหาง
ใชเกณฑนี้ไมได
 7 วัน
7 วัน - 2 เดือน
48 ชั่วโมง
electroencephalography
2 ครั้ง หางกัน 48 ชั่วโมง
2 เดือน - 1 ป
24 ชั่วโมง
electroencephalography
2 ครั้ง หางกัน 24 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
กรณีไมสามารถทดสอบ apnea test
 1 ป
อาจตรวจ cerebral angiography
หรือ isotope brain scan ได
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Apnea testing recommended guidelines
1. ดูแลให SBP  90 mmHg, BT  36º C, PaCO2  40 mmHg
2. Pre-oxygenation: FiO2 = 1.0, tidal volume = 10 ml/kg,
respiratory rate 10 ครัง้ /นาที เปนเวลา 30 นาที
3. เจาะ arterial blood gas (ABG) baseline ให PaCO2  40 mmHg,
PaO2  200 mmHg
4. หยุดเครื่องชวยหายใจและสอดสายยางผาน endotracheal tube
เขาไปในหลอดลมเหนือ carina ให O2100 % rate 6lit/min เปนเวลา
นาน 10 นาที
5. สังเกตวาไมมีการเคลื่อนไหวของทรวงอกและหนาทอง ขณะหยุด
เครื่องชวยหายใจ (apnea test positive)
6. เจาะ ABG: PaCO2  60 mmHg หรือมีคา เพิม่ มากขึ้นกวาคาปกติ
20 mmHg
7. ตอเครื่องชวยหายใจทันทีเมื่อมี arrythmia, BP ลดลง แมวาเวลา
หยุดเครื่องชวยหายใจยังไมถงึ 10 นาที และเริ่มตนการทดสอบใหม
หางจากครั้งแรกอยางนอย 2 ชั่วโมง

“การบริจาคอวัยวะ ไมทําใหผูปวยเสียชีวิต
การเสียชีวิตของผูปว ยทําใหเกิด การบริจาคอวัยวะ
วะ””
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ปญหาทีอ่ าจจะทําใหไมสามารถวินิจฉัยสมองตายได
ปญหา
1. Hypothermia

ผลลัพธ
การแกปญหา
Decreased CO2 production - Keep warm BT  36º C
Arrythmia
2. Hemodynamic instability BP drop
- increase IV fluid
- give colloid solution
3. Electrolyte imbalance
Arrythmia
- IV fluid add KCl, MgSO4
- keep urine output  300 ml/hr
4. Arrythmia
cardiac arrest
- correct electrolyte imbalance
keep warm
- decreased inotrope
5. PaCO2 < 60 mmHg
inadequate stimuli for
- Check baseline ABG
spontaneous respiration - decreased RR 3-4 ครั้ง/นาที
6. Hypoxia
BP drop, cardiac arrest
- pre-oxygenation,
- give O2 via a tube over carina
7. Spinal reflex
Misinterpretation
- ตรวจ motor response บริเวณ
ใบหนาเทานั้น

การตายของบุคคล*
หมายความวา

บุคคลอยูใ นสภาวะที่ระบบการไหลเวียนเลือด และระบบการหายใจหยุดทํางาน
โดยไมสามารถกลับคืนไดอกี หรืออยูในสภาวะสมองตาย
้ เชิงตลอดไป
คือ การที่แกนสมองถูกทําลายจนสิ้นสุดการทํางานโดยสิน

*ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 3)
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2551
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ขอสงสัยที่พบบอย
1. ผูใดควรเปนผูแจงแกญาติวาผูปวยมีภาวะสมองตาย และแจงเมื่อใด
• แพทยที่ทาํ การรักษาผูปวยเปนผูแจงใหทราบตั้งแตเมื่อครบเกณฑสมองตาย
และแจงยืนยันอีกครั้งเมื่อการทํา apnea test positive
2. แพทยผูใหการรับรองตรวจภาวะสมองตายอีก 2 คนจําเปนตองตรวจซ้ํา
ตามขั้นตอนทั้งหมดหรือไม
• การตรวจ brainstem reflexes เปน clinical check lists สามารถทําในเวลาใดก็ได
โดยแพทย 3 คน
• การตรวจ apnea test ใหกระทําโดยแพทยทา นใดทานหนึ่งที่รวมรับรองตรวจ
ภาวะสมองตาย
3. ผูปวยขยับแขนขาไดเมื่อกระตุน หลังจากรับรองภาวะสมองตายแลว
• เปน spinal reflex ควรให muscle relaxants ระหวางเคลื่อนยายผูปวย
หรือในระหวางผาตัดนําอวัยวะออก
4. การลงเวลาตาย ควรเปนเมื่อไร
• ใชเวลาตรวจวินิจฉัยครั้งที่ 2 เมื่อผล apnea test positive
5. กระบวนการทดสอบภาวะสมองตายโดยเฉพาะการตรวจ apnea test
ทําอันตรายผูป วยหรือไม
• การทํา apnea test เปนการตรวจขั้นตอนสุดทาย
• ตราบใดทีไ่ มเกิด hypoxia หรือ BP ลดลงระหวางการตรวจ จะไมทาํ ใหเกิด
อันตรายมากขึ้น
6. โรงพยาบาลไมมีแพทยประสาทวิทยาหรือประสาทศัลยแพทยสามารถวินิจฉัย
และดูแลผูปวยสมองตายไดหรือไม
• แพทยทุกคนสามารถตรวจวินิจฉัยสมองตายได
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การคัดเลือกผูบริจาคอวัยวะ
สาเหตุหลักการเสียชีวิตของผูบริจาคอวัยวะ
1. Cerebral trauma
2. Intracranial hemorrhage
3. Cerebrovascular accidents (CVA) 4. Primary brain tumor (No VP shunt)
5. Suicide (gun shot, hanging)
6. Brain hypoxia จาก respiratory & cardiac arrest เชน drowning, seizure etc.
คุณสมบัติของ Potential donor
• on ET-tube ใชเครือ่ งชวยหายใจอยูในโรงพยาบาล
• Glasgow Coma Score E1M1VT (2T) with no reflex
• No sepsis, No malignancy, NO HIV positive
• Brain death diagnosis
• Family consent
Potential donor screening
1. ตรวจสอบประวัติการเจ็บปวยในอดีต และปจจุบนั การรักษา จากแฟมประวัติ
ผูปวยใน และ OPD card ของผูปวย
2. ประวัติอื่นๆ เชน โรคประจําตัว ประวัตกิ ารผาตัด อาชีพ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
การเบีย่ งเบนทางเพศ การไดรบั เลือดโรคติดตออืน่ ๆ และการดื่มเหลา
สูบบุหรี่ ระบุจํานวนและความถี่ การใชยาเสพติด
3. ปรึกษากับแพทยเจาของไขเกี่ยวกับประเด็นโรคตางๆ ที่สงสัย
4. Laboratory screening& imaging studies :4.1 Infectious markers: HIV Ab, HBsAg, HBcAb, HBsAb,HCV Ab,
syphilis,HIV Ag
4.2 Blood chemistry: blood sugar, BUN, Cr, electrolyte, LFT,
4.3 Coagulation study: INR, PT, PTT
4.4 Hematology: Blood group ABO, CBC
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4.5 Urinalysis
4.6 การตรวจอืน่ ๆ: chest x-ray, EKG, arterial blood gas, hemo c/s,
urine c/s, sputum c/s
4.7 Special investigation: Plain KUB, abdominal ultrasonography
5. ขนาดของผูบริจาคอวัยวะ : น้ําหนัก สวนสูง
: รอบอก (วัดผาน nipple)
: รอบทอง (วัดผาน xiphoid)
เหตุผลทีต่ องสงตัวอยางเลือด/ตอมน้ําเหลือง มาที่ศนู ยรับบริจาคอวัยวะ
1. ศูนยฯ จะตรวจหา HIV, HBV, HCV อีกครัง้ ดวยวิธี NAT (Nucleic Acid
Amplification Testing)
2. เพื่อใชในการตรวจ HLA typing สําหรับจัดสรรไต
3. สวน lymph nodeหรือspleen จะนําไปแยกเอา lymphocyte สําหรับทดสอบ
HLA crossmatching
ดังนั้น กรณีที่ยงั ไมไดผาตัดผูบ ริจาคอวัยวะ หากโรงพยาบาลสามารถตัด lymph
node สงมายังศูนยฯได จะทําใหทราบผล HLA crossmatching เร็วขึ้น แพทยสามารถ
ปลูกถายไตไดรวดเร็วขึ้น ชวยลด cold ischemic time จึงเกิดผลดีตอการปลูกถายไต
4. เพื่อสงตรวจพิเศษอืน่ ๆเชน HIV Ag, CMV IgG, CMV IgM ฯลฯ
Clotted blood 20 ml
EDTA blood 24 ml

Lymph node
3-5 nodes

repeat infectious markers,
(serology, NAT),
HLA typing
HLA crossmatching

**เขียน ชือ่ - สกุล ผูปวย ติดที่หลอดเลือดทุกหลอด
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การบรรจุ
ตัวอยางเลือด - มัดหลอดเลือดรวมกัน นําใสถุงพลาสติก ผูกปากถุงใหแนน
ตอมน้าํ เหลือง - ใสขวด หรือถุงพลาสติก แชใน NSS ปดใหแนน
ไมตอ งแชน้ําแข็ง นําทัง้ หมดใสกลองกระดาษ, กลองโฟม หรือภาชนะที่เหมาะสม
(ใสกระดาษในกลองเพื่อกันกระแทก) ปดภาชนะที่บรรจุใหแนน
จาหนาถึง
ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
อาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวรฯ ชั้น 5
ถนนอังรีดนู ังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 08 1932 8542, 08 1933 6957
การจัดสง
เลือกชองทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด เชน
1. สายการบินพาณิชย เชน การบินไทย นกแอร
1.1 ประสานงานกับศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ แจงเที่ยวบิน วัน เวลา ทีจ่ ัดสง
1.2 ศูนยฯ ทําหนังสือขอความอนุเคราะหสง ใหกับโรงพยาบาล เพื่อนําสงพรอม
ตัวอยางเลือด
1.3 นําสงทีส่ นามบินกับเจาหนาที่สายการบิน เปนสงการประเภท care of purser
กอนเวลาเครื่องออกประมาณ 1 ชั่วโมง
2. รถตู รถทัวรแจงขอมูล
2.1 เบอรติดตอทารถปลายทาง
2.2 ชื่อและเบอรโทรติดตอพนักงานขับรถ
2.3 สถานีปลายทางและเวลาที่รถจะถึงจุดหมาย
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การดูแลผูบริจาคอวัยวะ
ผู ป ว ยสมองตายมี ก ารเปลี่ ย นแปลงของร า งกายหลายระบบ การดู แ ลรั ก ษาที่ ดี
จะทําใหไดอวัยวะที่มีคุณภาพ สงผลตอการทํางานของอวัยวะเมื่อนําไปปลูกถายให
ผูรับอวัยวะ
สิ่งที่ตองการในการดูแลผูบริจาคอวัยวะที่เหมาะสม คือ
• BP systolic 100 mmHg
• CVP 5-10 cmH2O
• urine output >30 ml/hr
• body temperature 36c
ปญหาที่พบบอย
ปญหา/สาเหตุ
Hypotension
- Neurogenic shock
- Hypovolemia
- Diabetes insipidus (DI)
- Fluid restriction

การดูแลรักษา
- IV Fluid resuscition
- Inotropic support :- Dopamine < 12 g/kg/min
- Dobutamine < 15 g/kg/min
- Epinephrine< 0.1 g/ Kg/min
-Norepinephrine< 0.2 g/ Kg/min

Polyuria
- Pituitary,Hypothalamic dysfunction - Fluid replacement
- Lack of antidiuretic hormone
- DDAVP 0.3 g/kg IV
(ถาไมมี ให Vasopressin 0.1 u/min)

- Correct electrolyte imbalance
- CVP of 6-10mmHg (5-10 cm H2O)
- Inotropic support
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ปญหา/สาเหตุ
Hypothermia
- Loss of central temperature
regulation

Fluid and electrolyte imbalance
- Polyuria
- Metabolic acidosis
Anemia
- Injury

Infection
- Prolonged ventilation
- Trauma
Arrhythmia
- Electrolyte imbalance
- CNS injury
- Acid base abnormality
- Hypothermia

การดูแลรักษา
- Monitoring body temperature
- Keep warm :- หมผาอุน
- ใหสารน้าํ ที่อนุ
- เพิม่ อุณหภูมิหอง
- Fluid replacement (crystalloid  colloid)
- Correct electrolyte imbalance
Keep Na < 155 mEq/L, K > 3.5 mEq/L
- PRC replacement or blood transfusion
keep Hct  25%
- Fluid replacement
- Strict aseptic conditions
- urine c/s, sputum c/s and hemo c/s
- Prophylaxis broad spectrum antibiotics
- Monitor EKG
- Drug treatment in cardiac arrhythmia
Beta blocker: isoproterenol, epinephrine
- แกไขภาวะ hypokalemia, hypocalcemia,
hypomagnesemia, hypernatremia และ
ภาวะ hypothermia
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แผนผังการปฏิบัติงานเมื่อมีผูบริจาคอวัยวะสมองตาย
Identify potential donor
โดยแพทยเจาของไขหรือพยาบาลประจําหอผูปวย
แจงผูประสานงานการปลูกถายอวัยวะ (Transplant coordinator)
แจงแพทยเพือ่ วินิจฉัยสมองตายตามเกณฑแพทยสภา
ยินยอมบริจาคอวัยวะ

ขอบริจาคอวัยวะจากญาติ

ไมยนิ ยอมบริจาคอวัยวะ

ญาติลงนามในใบยินยอมบริจาคอวัยวะ

ดูแลผูปวยและญาติ

แจงผูประสานงานการปลูกถายอวัยวะ ของศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ
โทร. 08 1932 8542 , 08 1933 6957
แจงคณะแพทยทดี่ ูแลผูบริจาคอวัยวะ
- ประเมินผูบริจาคอวัยวะ
: chest X-ray, EKG, laboratory ฯลฯ
- รักษาอวัยวะใหอยูในสภาพที่เหมาะสม
: BP systolic 100 mmHg
: CVP 5-10 cmH2O
: urine output (>30 cc/hr)
: body temperature (36c)

ศูนยรับบริจาคอวัยวะจัดสรรอวัยวะ
แตละอวัยวะตามสถานะของผูร ออวัยวะ
และตามลําดับของทีมผาตัด
คณะแพทยที่รักษาผูรออวัยวะ
กรณีปลูกถายหัวใจ/ปอด หรือตับ
- คัดเลือกผูร ออวัยวะที่เหมาะสม
- เตรียมผูรออวัยวะเขาอยูโรงพยาบาล
เพื่อรับการปลูกถายอวัยวะ

กําหนดเวลาทําผาตัดนําอวัยวะ

เจาะเลือดและตัด lymph node
สงมายังศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ
- clotted blood 20 ml
- EDTA blood 24 ml
- lymph node 3-5 nodes ใสใน
NSS หรือ transport media
หองปฏิบัติการเนื้อเยือ่ ตรวจ
infectious markers, HLA typing
และเลือกผูรอไตตามเกณฑ
โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการเนื้อเยือ่ ตรวจ
HLA crossmatching เพื่อจัดสรรไต

ผาตัดผูบริจาคอวัยวะ
(donor operation)
ประเมินอวัยวะตางๆ
สามารถนําไปปลูกถายได

กรณีปลูกถายหัวใจ/ปอด หรือตับ
อาจเริม่ การผาตัดผูรออวัยวะ

แจงผล HLA crossmatching
แก รพ.ที่ไดรับการจัดสรรไตให

ผาตัดนําอวัยวะออกจากผูบริจาค
(organ retrieval)

ทีมผาตัดเก็บรักษาอวัยวะใหเหมะสม
เพื่อเตรียมปลูกถายใหผูรออวัยวะ

นําอวัยวะบริจาคมาปลูกถายใหแก
ผูรออวัยวะ (organ transplant)

สนับสนุนและอํานวยความสะดวกแกญาติผูบริจาค
1. จัดหาโลงศพและรถสงศพไปยังสถานที่บําเพ็ญกุศล
2. มอบหรีดเคารพศพ
3. มอบเกียรติบัตรสภากาชาดไทย เชิดชูความดี
ผูบริจาคอวัยวะ
4. ขอพระราชทานเพลิงเผาศพ
5. มอบสมาชิกกิตติมศักดิ์สภากาชาดไทยแกทายาท 1 คน

สนับสนุนโรงพยาบาลที่มีผูบริจาคอวัยวะ
- คาใชจายในการดูแลผูบริจาคอวัยวะ
- ใชจายในการผาตัดนําอวัยวะออก

แจงผลการปลูกถายอวัยวะ
มายังศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ
จัดลําดับในการจัดสรรอวัยวะ
ครั้งตอไป

หมายเหตุ 1. โรงพยาบาลสามารถแจงผูบริจาคอวัยวะมายังศูนยรับบริจาคอวัยวะได ตัง้ แต Identify potential donor ได
2. ทีมผาตัดจะตองนํา spleen ออกเพื่อนํามาใชในการทํา HLA crossmatching เพื่อการจัดสรรอวัยวะดวย

การเจรจากับญาติเพื่อขอบริจาคอวัยวะผูปวยสมองตาย
การเตรียมเจรจา
ผูเจรจาตองเตรียมพรอมกอนการเจรจาขอบริจาคอวัยวะจากญาติ และตองตรวจสอบ
ใหมั่นใจเกี่ยวกับเรือ่ งตอไปนี้
1. แพทยเจาของไขไดแจงกับญาติถึงผลการรักษาและภาวะสมองตายแลว
2. แพทยเจาของไขอนุญาตใหเจรจาขอบริจาคอวัยวะกับญาติได
3. ทราบรายละเอียดและประวัติการรักษาของผูเสียชีวิต
4. ญาติพรอมที่จะเจรจาดวย
5. ญาติที่จะเจรจาดวยเปนผูมีอํานาจตัดสินใจและลงนามยินยอมบริจาคอวัยวะ
6. เตรียมใบยินยอมบริจาคอวัยวะ และขอมูลที่สามารถสนับสนุนการเจรจา
ขอบริจาคอวัยวะ
7. จัดสถานที่ใหพรอม เหมาะสม
หากผูปวยมีบัตรบริจาคอวัยวะ
จะชวยใหญาติตัดสินใจบริจาคอวัยวะไดมากขึ้น
สามารถสอบถามศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ ไดวา
ผู ป ว ยมี บั ต รบริ จ าคอวั ย วะหรื อ ไม

การเจรจาขอบริจาคอวัยวะ
1. เจรจาขอบริจาคอวัยวะหลังจากแพทยแจงอาการ สาเหตุการเสียชีวิต และ
ผลการรักษาของผูป วยแกญาติแลว
2. สอบถามขอมูลอื่นที่จะเปนประโยชน เชน บุคลิกลักษณะสวนตัวทีม่ คี วามโอบออม
อารี ชวยเหลือผูอื่น ทําบุญ เพือ่ ใหญาติเห็นดวยและยินยอมบริจาคอวัยวะ
3. การเจรจากับญาติดว ยคําถามปลายเปด จะชวยใหญาติไดแสดงความรูส ึก
ใหมากที่สดุ ไมควรใชศัพททางการแพทยหรือพูดเร็วจนเกินไป
4. เปดโอกาสใหญาติไดซักถาม และใหเวลาญาติไดปรึกษาหารือรวมกัน
5. ไมเสนอสิ่งแลกเปลี่ยนหรือผลประโยชนเพื่อใหญาติยินยอมบริจาคอวัยวะ
6. เคารพการตัดสินใจของญาติและขอบคุณญาติ แมวาจะไมบริจาคอวัยวะ
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เมื่อญาติยินยอมบริจาคอวัยวะ
1. ใหญาติลงนามในใบยินยอม
ญาติที่สามารถลงนามบริจาคอวัยวะได
(เรียงตามลําดับ)
บริจาคอวัยวะ
 คูสมรส บุตรที่บรรลุนิติภาวะ
2. หากญาติที่มีอาํ นาจลงนาม
 บิดา มารดา
ตามกฎหมายไมสามารถเดินทางมาได
 พี่ นอง
ใหญาติลําดับถัดมาลงนามแทน และ
 ญาติที่บรรลุนิติภาวะ
 ผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
เขียนขอความเพิ่มเติมในใบยินยอมวา
“ (ผูมีอาํ นาจลงนาม) ยินยอมบริจาค
อวัยวะของ..... แตไมสามารถเดินทางมาได
จึงให (ญาติทจี่ ะลงนามแทน) ลงนามบริจาคอวัยวะแทน” และใหลงนามกํากับ
ตัวอยาง
“นายใจดี ใจบุญ บิดาของนายใจงาม ใจบุญ ไดรบั ทราบเรื่องการบริจาคอวัยวะแลว ไมขัดของ
ยินยอมบริจาคอวัยวะของนายดีใจ ใจบุญ แตเนือ่ งจากอยูตางจังหวัดและไมสามารถเดินทางมาได
จึงให นายญาติ ใจสุข ซึ่งเปนนาชายของผูปวยลงนามบริจาคอวัยวะแทน”

หากมีปญหาเรื่องความสัมพันธของญาติกับผูบ ริจาคอวัยวะ อาจจําเปนตองให
เจาพนักงานตํารวจเปนผูสอบปากคําและลงบันทึกเปนหลักฐานยืนยันความสัมพันธวา
เปนญาติกันและยินดีบริจาคอวัยวะของผูปวยโดยไมรับสิ่งตอบแทน
3. กรณีมีญาติมาหลายคนใหญาติอีก 2 คน ลงนามเปนพยาน ถาไมมญ
ี าติอื่น
เจาหนาทีข่ องโรงพยาบาล หรือผูประสานงานฯ สามารถลงนามเปนพยานได
4. บันทึกขอมูลของญาติ เชน ชือ่ นามสกุล ที่อยู เพื่อการจัดสงเอกสาร
และการติดตอในอนาคต
5. ควรสําเนาเอกสารสําคัญเพือ่ ยืนยันตัวบุคคลของผูบริจาคอวัยวะและญาติ
เชน บัตรประจําตัวประชาชน หรือทะเบียนบานเก็บไว
6. เก็บใบยินยอมบริจาคอวัยวะไวกับแฟมประวัติของผูปวย
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การดูแลผูบริจาคอวัยวะและญาติภายหลังการบริจาคอวัยวะ
กอนผาตัดนําอวัยวะออก
1. แนะนําญาติเรื่อง วัน/เวลา ทีส่ ามารถ  ควรใหขอมูลกับญาติเปนระยะๆ วา
อยูในขั้นตอนใดของการบริจาค
รับรางผูบริจาคกลับไปประกอบพิธีทาง
 ใหโอกาสญาติในการลาผูบริจาคอวัยวะ
ศาสนา การเตรียมรับรางผูบริจาคอวัยวะ
กอนนําเขาหองผาตัด ถาญาติตองการ
เอกสารทีต่ องใชประกอบการออกมรณบัตร
2. แจงญาติกรณีที่เปนผูปวยนิติเวช และตองมีการผาศพเพื่อชันสูตรพลิกศพ
อาจจะมีขนั้ ตอนมากขึ้น ใชเวลารับศพนานขึน้
3. สอบถามญาติเรื่องการเตรียมจัดหาโลงศพและรถสงศพ หากญาติตอ งการให
ศูนยรับบริจาคอวัยวะจัดหาใหก็ได แตไมสามารถมอบเงินใหญาติไปดําเนินการเองได
หลังจากผาตัดผูบริจาคอวัยวะแลว
1. ดูแลความเรียบรอยรางของผูบริจาคอวัยวะดวยความเคารพ
2. อํานวยความสะดวกแกญาติในการรับศพ
3. ศูนยรับบริจาคอวัยวะ ขอความรวมมือในการจัดหาพวงหรีดเคารพศพ โดยให
เบิกคาใชจายจากศูนยรับบริจาคอวัยวะได
4. แจงเรื่องสิทธิสมาชิกกิตติมศักดิ์สภากาชาดไทย กรณีที่สามารถนําอวัยวะไปใช
ประโยชน ไ ด โดยสภากาชาดไทยจะมี ห นั ง สื อ ถึ ง ญาติ เ พื่ อ ให แ จ ง รายชื่ อ ผู รั บ สิ ท ธิ ฯ
กลับมายังสภากาชาดไทย ทั้งนี้ ผูรับสิทธิฯ จะตองเปนญาติโดยสายโลหิตกับผูบริจาค
อวัยวะ
5. กรณี ที่ ส ามารถนํ า อวั ย วะไปใช ป ระโยชน ไ ด หากญาติ มี ค วามประสงค
ขอพระราชทานเพลิ งเผาศพหรือดิน ฝงศพเปน กรณีพิเศษ ศูน ยรั บ บริจ าคอวั ย วะจะ
ดําเนินการให
กรณีที่ญาติบริจาคอวัยวะแลว แตไมไดผาตัดผูบริจาคอวัยวะดวยสาเหตุใดก็ตาม
ไมสามารถขอพระราชเพลิงเผาศพฯและรับสิทธิสมาชิกกิตติมศักดิ์สภากาชาดไทย
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การเดินทางของทีมผาตัดผูบริจาคอวัยวะ
ที ม ผ า ตั ด ผู บ ริ จ าคอวั ย วะมี เ วลาจํ า กั ด ในการเตรี ย มพร อ มสํ า หรั บ การเดิ น ทาง
ศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ อํานวยความสะดวกในการเดินทางแกทีมผาตัด โดยจัดหาพาหนะ
สําหรับทีมผาตัด ดังนี้
1. รถพยาบาลยกเวนกรณีที่ตองใชรถพรอมกันหลายคัน ทีม ผาตัดตองเตรี ยมรถ
สําหรับเดินทางเองหรือโรงพยาบาลนั้นสะดวกเดินทางดวยรถของตนเองก็ได
2. เครือ่ งบินพาณิชย ซึ่งไดรบั ความอนุเคราะหจากการบินไทย และสายการบินนกแอร
ครัง้ ละไมเกิน 8 ทีน่ งั่
3. เครื่องบินของกองบินตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
4. รถตํารวจจราจรนําทีมผาตัดกลับโรงพยาบาล กรณีเรงดวน หรืออาจจะประสานกับ
ศูนยควบคุมการจราจร ตํารวจทางดวน หรือตํารวจทางหลวง
ศูนยฯ จะประสานงานกับโรงพยาบาลที่มีผูบริจาคอวัยวะทันที ที่ไดขอมูลของ
ทีมผาตัด เกี่ยวกับ
1. กําหนดเวลาทําผาตัดและวิธีเดินทางของทีมผาตัด
2. ตําแหนงของหองผาตัด อยูตึกใด ชั้นใด เบอรโทรศัพท
3. ชื่อ เบอรโทรศัพท ของผูประสานงานฯ ของโรงพยาบาลที่มีผูบริจาคอวัยวะ
4. ชื่อ เบอรโทรศัพท ของทีมผาตัด และของผูประสานงานฯ
5. จุดจอดรถ หรือจุดนัดหมายใหทีมผาตัดไปพบ
6. ในกรณีทที่ ีมผาตัดตองเดินทางดวยเครื่องบิน จําเปนตองขอความรวมมือ
โรงพยาบาลที่มผี ูบริจาคอวัยวะ
6.1 เตรียมพาหนะรับ-สงทีมผาตัด
6.2 กรณีที่จําเปนตองคางคืนเพื่อรอการผาตัด ศูนยฯ จะขอความรวมมือให
โรงพยาบาลที่มีผูบริจาคอวัยวะจัดหาที่พักรวมถึงรถรับสง โดยศูนยฯ
รับผิดชอบคาใชจาย
7. กรณีเรงดวนตองใหรถตํารวจจราจรนําทีมผาตัดกลับโรงพยาบาล
จะประสานงานในรายละเอียดเปนรายๆ ไป
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การเตรียมหองผาตัดและเครื่องมือ
ทีมผาตัดผูบริจาคอวัยวะ (retrieval or recovery team) ตองการบุคลากรและ
เครื่องมือบางชนิดจากโรงพยาบาลทีม่ ผี ูบริจาคอวัยวะ
บุคลากร
ทีมผาตัดนําอวัยวะออก

1. ศัลยแพทยและผูชวย 2-3 คน
2. พยาบาลสงเครื่องมือ 1 คน
3. พยาบาลชวยรอบนอก 1 คน
4. วิสัญญีแพทย/พยาบาล 1 คน
(เฉพาะ รพ.ที่ไมสามารถจัดหาได)

โรงพยาบาลที่มีผูบริจาคอวัยวะ

1. พยาบาลสงเครือ่ งมือ 1 คน
2. พยาบาลชวยรอบนอก 1 คน
3. วิสัญญีแพทย/พยาบาล 1 คน
4. ศัลยแพทย 1 คน (กรณีชวยเย็บปด)

เครื่องมือ
โรงพยาบาลที่มผี ูบริจาคอวัยวะ
เครื่องมือ non-sterile supply
เครื่องมือ sterile supply
1. โตะเครื่องมือผาตัดใหญ 2 - 3 ตัว
1. basic set or laparotomy set
2. ขาตั้งสําหรับแขวนขวดน้ําเกลือ 3 อัน
2. rib spreader or other suitable
3. suction machines 2 เครื่อง
chest retractor
4. เครื่องจี้ไฟฟา 1 เครื่อง
3. abdominal retractor
5.เครื่องมือวิสัญญีและเครื่องชวยหายใจ 1 ชุด 4. pencil cautery 2 ชุด
5. poole suction tips and tubing 2 ชุด
6. EKG monitor 1 เครื่อง
7. โตะ mayo 1 ตัว
6. หอผาตัด
8. เครื่องวัดความดันโลหิต 1 ชุด
7. หออาง (ขัน,ชามรูปไต)
9. ring stand 2-3 อัน
8. เสื้อกาวน ประมาณ 10 ตัว
10. acetar เย็นจัด
9. ถุงมือ sterile
11. NSS หรือ acetar เย็นจัดเปนเกล็ด
10. ผาซับเลือดในการผาตัด
น้ําแข็ง (slush)
12. น้ําแข็งเกล็ดสําหรับแชอวัยวะกลับ
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ทีมผาตัดผูบริจาคอวัยวะ
เครื่องมือ sterile supply
เครื่องมือ non-sterile supply
1. กระติกสําหรับเก็บอวัยวะพรอมน้าํ แข็ง 1. vascular instruments
2. ปายสําหรับเขียนรายละเอียดของอวัยวะ 2. sternum saw
3. suture material
ผูกที่ถุงใสอวัยวะ
3. ถุงพลาสติกขนาดใหญสําหรับหุมกระติก 4. ยาที่จําเปนตองใช
ใสอวัยวะ พรอมเทป/เชือก สําหรับใชผูก 5. น้ํายาถนอมอวัยวะ
4. หลอดใสตวั อยางเลือด
6. ถุงบรรจุอวัยวะ
ผังการวางของในหองผาตัด
เสาน้ําเกลือสําหรับแขวนน้ํายาถนอมอวัยวะ
suction
ring stand
สําหรับใส
น้ําแข็งทุบ
sterile และ
รอรับอวัยวะ

Mayo

โตะวาง
เครื่องมือ
ผาตัด

เสาน้ําเกลือ
เตียงผาตัด

เครื่องมือ
วิสัญญี

เสาน้ําเกลือ
โตะวางเครือ่ งมือผาตัด
สําหรับ perfusion
ดานนอก

เครื่องจี้ไฟฟา เครื่องวัด
ความดันโลหิต

สิ่งที่สงไปหองผาตัดพรอมกับผูบริจาคอวัยวะ
• แฟมประวัติทั้งหมด
• บันทึกการตรวจวินิจฉัยสมองตาย, ใบยินยอมของญาติผูบริจาคอวัยวะ,
chest x-ray และผลการตรวจอื่นๆ ที่มี
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การผาตัดผูบริจาคหลายอวัยวะและเนื้อเยือ่ (Multiorgan and Tissue Retrieval)
1. ศัลยแพทยตองตรวจสอบ: เอกสารยืนยันวาผาตัดถูกคน เห็นบันทึกการตรวจ
วินิจฉัยสมองตาย ใบยินยอมของญาติผูบริจาคอวัยวะ ผลตรวจทางหองปฏิบตั ิการและ
หมูเลือด
2. แผลผาตัดจะเปน long midline ยาวตัง้ แต suprasternal notch ถึง pubic
symphysis ( transverse abdominal incision)
3. สํารวจดูความสมบูรณของอวัยวะ, congenital anomalies และความผิดปกติอื่นๆ
หากมีความผิดปกติ หรือสงสัยมะเร็ง ศัลยแพทยอาจจะตัดชิ้นเนื้อสงตรวจดวยวิธี
frozen section โดยดวนตอไป
4. ทีมผาตัดอวัยวะตางๆ จะเขามาเลาะและคลองหลอดเลือดสําคัญเตรียมไว
5. เตรียมแชเย็นอวัยวะ โดยใสทอไวในเสนเลือดตางๆ และเตรียมน้ํายาถนอมอวัยวะ
6. clamp aorta และหยุดเครื่องชวยหายใจ
7. บันทึกเวลา aortic clamp (cross clamp) เพื่อคํานวณ ischemic time
8. ใส slush ice ในชองหนาอก/ชองทอง เพื่อลดอุณหภูมิอวัยวะ ตัดอวัยวะออก
9. ตัดมามทัง้ อันเพือ่ นําไปใชในการตรวจ HLA typing และ cross matching
10. แพทยอาจเก็บ aorta, IVC, iliac vessels เพือ่ ใชเปน vascular graft
11.ดูดซับเลือดในชองทองและทรวงอกใหแหงและเย็บปดแผลดวย nylon 2/0 ชั้นเดียว
12. ทําผาตัดเนื้อเยื่ออื่น ในกรณีที่บริจาคเนื้อเยื่อ เชน ดวงตา ผิวหนัง กระดูก
เมื่อทําผาตัดเสร็จ
ศัลยแพทยตองเขียน
• operative note เก็บไวแฟมประวัติของผูปวย
• Retrieval team report และแนบไปพรอมกับอวัยวะบริจาค
สิ่งที่ทีมผาตัดตองนํากลับมาพรอมอวัยวะ
• Retrieval team report
• ตัวอยางเลือดเพื่อตรวจ Infectious markers, HLA typing
(ในบางกรณีที่สงมากอนผาตัดเพียงพอแลว อาจจะไมตองการเพิ่ม)

• spleen / lymph node สําหรับทํา cross matching
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การบรรจุอวัยวะ
เตรียมถุงพลาสติกชนิดเย็น sterile ขนาดเหมาะสมกับอวัยวะ จํานวน 3 ใบ/อวัยวะ
แตละชั้นควรใชขนาดที่ตางกันเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบรรจุและ cord tape 3 เสน




1. ใสอวัยวะในถุงชั้นแรก
เทน้ํายาถนอมอวัยวะ
หรือ acetar เย็นจัด
ไมเปนน้ําแข็ง ลงไป
พอทวม ไมใสมากเกินไป

2.ไลอากาศออกบิดปากถุง
เปนเกลียวมัดดวย cord
tape เปนเงือ่ นตาย



3.พับปากถุงลงมา และมัด
ดวย cord tape อีกครัง้





5. อวัยวะบรรจุในถุง
เรียบรอย
6. ติดปายแสดงรายละเอียด
ผูกไวกับถุงใหแนน

ชื่อ-สกุล
โรงพยาบาล
อวัยวะ
วันที่ทาํ ผาตัด
clamp time
ผูประสานงาน

อายุ

blood group
เบอรโทร

ป

4.นําถุงชั้นที่ 1 บรรจุใน
ถุงชั้นที่ 2 และ 3 โดย
ไมตองใสสารละลายหรือ
น้ําแข็งในชัน้ ที่ 2 และ 3
พับปากถุงมัดดวย
cord tape อีกครั้ง
ขอมูลในปาย
ถาเปนไต ตองระบุ
ขางซาย หรือขางขวา
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การบรรจุอวัยวะ /น้ํายา ใสกระติก

1.รองกระติกดวย
ถุงพลาสติก แลวจึงใส
ถุงบรรจุอวัยวะหรือน้ํายา

2. ใสน้ําแข็งเกล็ด ผูกปาก
ถุงพลาสติกใหแนน

3. ปดฝากระติก และผนึกฝา
โดยรอบดวยเทปกาว

ถามี tube เลือดกลับมาพรอมอวัยวะ
ใหวางไวบนถุงบรรจุอวัยวะในกระติกเดียวกัน
การบรรจุอวัยวะเพื่อจัดสงทางเครื่องบิน

1.
2.
3.
4.

บรรจุอวัยวะในกระติกตามขั้นตอน
นํากระติกบรรจุลงกลองกระดาษสะอาด
ปดเทปโดยรอบ จาหนาถึงศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ
ผูกเชือกใหเรียบรอย เพื่อความสะดวกตอการยกหรือเคลื่อนยาย
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การขอพระราชทานเพลิงเผาศพหรือดินฝงศพผูบริจาคอวัยวะ
เปนกรณีพิเศษ
ผูบริจาคอวัยวะที่สามารถนําอวัยวะไปชวยเหลือผูป วยอื่นได ญาติสามารถแจง
เรื่องขอพระราชทานเพลิงเผาศพหรือดินฝงศพเปนกรณีพเิ ศษได
1. สาเหตุของการเสียชีวิตตองไมเกิดจาก อัตตวินิบาตกรรม (การฆาตัวตาย) หรือ
เหตุจากพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน เกิดเหตุทะเลาะวิวาท เปนตน
2. วันฌาปนกิจศพหรือฝงศพตองหางจากวันจัดสงเอกสารใหศูนยฯ ไมนอยกวา
4 วันทําการ ทัง้ นี้ ผูป ระสานงานตองหารือกับศูนยฯ กอนแจงญาติ
3. กรณีทจี่ ัดพิธีนอกพืน้ ที่ทสี่ ํานักพระราชวังจะเดินทางไปได (กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลบางพื้นที่) ญาติจะตองมารับหีบเพลิงพระราชทาน ที่สาํ นักพระราชวังเอง
4. จัดเตรียมเอกสารใหครบถวน ดังนี้
เอกสารที่ตองแนบพรอมเรื่องขอพระราชทานเพลิงเผาศพฯ

• สําเนามรณบัตร
• ประวัติผูบริจาคอวัยวะ ไดแก ประวัติสวนตัว ครอบครัว การศึกษา
การทํางาน สาเหตุการเสียชีวิต
• กําหนดฌาปนกิจศพหรือฝงศพ ไดแก วัน เวลา สถานที่ ทีอ่ ยูของสถานที่
ฌาปนกิจศพ หรือฝงศพ
• ชื่อ-นามสกุล เบอรโทรศัพท ของญาติทรี่ ับผิดชอบการขอพระราชทาน
เพลิงเผาศพหรือดินฝงศพฯ และความสัมพันธกบั ผูบริจาคอวัยวะ
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของผูบริจาคอวัยวะ
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของญาติที่รับผิดชอบฯ
5. จัดสงเอกสารใหศูนยฯ
5.1 ทางโทรสาร 0 2255 7968
5.2 สแกนสง email: odc-tc@redcross.or.th
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ถือเอาสาระจากสิ่งที่ไรสาระ
การบริจาคอวัยวะทําใหบางคนกังวลวาศพจะไมสวย นี่เปนความกังวลที่
ไรสาระ เพราะเมื่อลวงลับดับขันธไปแลว สาระของรางกายก็ไมเหลืออยู
อีกตอไป มีแตจะถูกนําไปเผา หรือนําไปฝงเทานั้น ลองคิดดูงายๆ วา
ระหวางปลอยใหอวัยวะบางสวนที่ยังใชการได ไดเปนประโยชนตอผูที่
ยังอยู กับปลอยใหถูกเผาหรือฝงอยางไรประโยชน สิ่งไหนจะดีกวากัน
ดังนั้น
“การบริจาคอวัยวะ”จึงเปนการ“ถือเอาสาระจากสิ่งที่ไรสาระ”

พระมหาวุฒชิ ัย วชิรเมธี
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ผูบริหารและบุคลากรของศูนยรับบริจาคอวัยวะ

นพ.วิศิษฏ ฐิตวัฒน
ผูอํานวยการศูนยรับบริจาคอวัยวะ

รศ.นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ
รองผูอํานวยการศูนยรับบริจาคอวัยวะ

E‐mail: dhitavat@yahoo.com
Tel: 0 2256 4045‐6, 08 1932 8541

E‐mail: supanit.n@chula.ac.th
Tel: 0 2256 4045‐6, 08 1811 8700

นางอรุณณี จึงสงาสม
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

นางสาวยุวดี อรรถจารุสิทธิ์
หัวหนาฝายปฏิบัติการ

E‐mail: arunee_jung@yahoo.com
Tel: 0 2256 4045‐6, 08 1459 4554

E‐mail: atyuwadee@yahoo.com
Tel: 0 2256 4045‐6, 08 1835 5843

นางศุกวรรณ สรอยสนธิ์
ผูประสานงานการบริจาคอวัยวะ

นางสาวชัญญชญา ปนมงคล
ผูประสานงานการบริจาคอวัยวะ

E‐mail: offsukawan@yahoo.com
Tel: 0 2256 4045‐6, 08 5118 5454
Oncall: 08 1932 8542, 08 1933 6957

E‐mail: chanchaya929@yahoo.com
Tel: 0 2256 4045‐6, 08 9028 0280
Oncall: 08 1932 8542, 08 1933 6957

นางสาวนวพรรษ สฤษดิ์บุญมาผล
ผูประสานงานการบริจาคอวัยวะ

นางจิดาภา ไวศยะ
ผูประสานงานการบริจาคอวัยวะ
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Tel: 0 2256 4045‐6, 08 9053 7800
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นางปณัยกร มาระเนตร
พยาบาลคลังเนื้อเยื่อ

นางศิริวรรณ ใครอุบล
พยาบาลคลังเนื้อเยื่อ

E‐mail: mpanaikorn@gmail.com
Tel: 0 2256 4045‐6, 08 1621 7712
Oncall: 08 4657 3618

E‐mail: siriwan_srichan@yahoo.com
Tel: 0 2256 4045‐6, 08 9936 1169
Oncall: 08 4657 3618

นางสาวนงนุช มาพะเนา
พยาบาลคลังเนื้อเยื่อ
E‐mail: nuch.jubjub@hotmail.com
Tel: 022564045‐6, 08 4017 4748
Oncall: 08 4657 3618
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โรงพยาบาล

หากพบ potential donor กรุณาแจง
ชื่อ
โทร.
หรือ
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