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ระเบียบสภากาชาดไทย
วาดวยศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
พ.ศ.2545
……………………………………………………

โดยที่สมควรปรับปรุงแกไขระเบียบสภากาชาดไทย วาดวย ศูนยรับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย พ.ศ. 2543 ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
คณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย ในการประชุม ครั้งที่ 18/2545 เมื่อวันที่
18 กันยายน 2545 จึงมีมติใหวางระเบียบขึ้นใหม ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสภากาชาดไทย วาดวยศูนยรับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย พ.ศ. 2545
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสภากาชาดไทย วาดวย ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
พ.ศ 2543 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2543 และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 บรรดาระเบียบ คําสั่ง และประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 5 ใหอุปนายกผูอํานวยการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจวินิจฉัย
ปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการใชระเบียบนี้
ขอ 6 ในระเบียบนี้
“ศูนยรับบริจาคอวัยวะ” หมายความวา ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
“การปลูกถายอวัยวะ” หมายความวา การประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับ
การปลูกถายอวัยวะ หรือเปลี่ยนอวัยวะ อันไดแก หัวใจ ปอด ตับ ไต และอวัยวะอื่นๆ ตามที่สภากาชาด
ไทยจะประกาศกําหนดตอไป
“ผูบริจาคอวัยวะ” หมายความวา ผูเสียชีวิตสมองตาย ซึ่งญาติใกลชิดลงนาม
ยินยอมบริจาคอวัยวะใหศูนยรับบริจาคอวัยวะนําไปจัดสรรแกโรงพยาบาลสมาชิก เพื่อทําการปลูกถายแก
ผูปวยที่รอรับอวัยวะตอไป หรือ ผูที่ยังมีชีวิตอยูและประสงคที่จะบริจาคอวัยวะของตน เพื่อนําไปปลูกถาย
ใหแกผูอื่น
“โรงพยาบาลสมาชิก” หรือ สมาชิกศูนยรับบริจาคอวัยวะ หมายความวา
โรงพยาบาลรัฐบาล หรือโรงพยาบาลเอกชน ที่คณะอนุกรรมการวิชาการศูนยรับบริจาคอวัยวะ พิจารณารับ
เขาเปนสมาชิกโดยตองเปนโรงพยาบาลที่พรอมจะทําการปลูกถายอวัยวะ และมีคุณสมบัติตามระเบียบนี้
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“โรงพยาบาลสมาชิกสมทบ” หมายความวา โรงพยาบาลที่สมัครเปนสมาชิก
ศูนยรับบริจาคอวัยวะ ซึ่งคณะอนุกรรมการวิชาการศูนยรับบริจาคอวัยวะพิจารณาแลวเห็นวายังมี
คุณสมบัติไมครบถวน
“โรงพยาบาลสมาชิกสามัญ” หมายความวา โรงพยาบาลสมาชิกที่พรอมทําการ
ปลูกถายอวัยวะจากผูบริจาคที่มีชีวิตและผูบริจาคสมองตาย
“โรงพยาบาลสมาชิกวิสามัญ” หมายความวา โรงพยาบาลสมาชิกที่พรอมทําการ
ปลูกถายอวัยวะจากผูบริจาคที่มีชีวิต
“ทีมผาตัดผูบริจาคอวัยวะ(Harvesting Team)” หมายความวา ทีมแพทย
พยาบาล จากโรงพยาบาลสมาชิก ซึ่งอยูเวรเพื่อทําหนาที่เดินทางไปทําผาตัดนําอวัยวะที่จะนําไปปลูกถาย
ออกจากรางของผูบริจาคอวัยวะสมองตาย ณ โรงพยาบาลที่มีผูบริจาคอวัยวะ
“ผูรอรับการปลูกถายอวัยวะ” หมายความวา ผูปวยที่ลงทะเบียนรอรับการ
ปลูกถายอวัยวะไวกับศูนยรับบริจาคอวัยวะ

หมวดที่ 1
นโยบาย วัตถุประสงค หนาที่
สวนที่ 1
นโยบาย
ขอ 7 นโยบาย คือ สงเสริมสนับสนุนใหมีการบริจาคอวัยวะใหมากเพียงพอตอการ
ปลูกถายอวัยวะภายในประเทศ จัดสรรอวัยวะที่ไดรับบริจาคอยางเปนกลาง เสมอภาค ไมมีการซื้อขาย
อวัยวะ และใหไดรับประโยชนสูงสุดตอการนําอวัยวะตาง ๆ ไปใช

สวนที่ 2
วัตถุประสงค
ขอ 8 เปนศูนยรับแจงความจํานงในการบริจาคอวัยวะจากผูมีจิตกุศลตั้งแตยังมีชีวิต
ขอ 9 เปนศูนยประสานงานระหวางโรงพยาบาลที่มีผูเสียชีวิตสมองตาย ซึ่งญาติ
มีความประสงคที่จะบริจาคอวัยวะกับโรงพยาบาลที่มีผูรอรับการปลูกถายอวัยวะ
ขอ 10 เปนศูนยกลางรับลงทะเบียนผูรอรับการปลูกถายอวัยวะทั่วประเทศ
ขอ 11 เปนศูนยกลางในการจัดสรรอวัยวะที่ไดรับบริจาคดวยความเสมอภาค และ
ถูกตองตามหลักวิชาการ
ขอ 12 เปนศูนยขอมูลบริการขาวสาร และการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ
แกวงการแพทยและสาธารณชนโดยทั่วไป
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ขอ 13 เปนตัวแทนในการติดตอประสานงานกับศูนยรับบริจาคอวัยวะในประเทศ
ใกลเคียง หากมีการจัดสรรแลกเปลี่ยนอวัยวะระหวางประเทศ

สวนที่ 3
หนาที่
ขอ 14 รับแจงความจํานงบริจาคอวัยวะจากผูมีจิตกุศลตั้งแตยังมีชีวิต
ขอ 15 ประสานงานระหวางโรงพยาบาลที่มีผูเสียชีวิตสมองตายกับโรงพยาบาลที่มี
ผูรอรับการปลูกถายอวัยวะ ในการบริจาคอวัยวะ การผาตัดนําอวัยวะออก การเดินทางของทีมผาตัด และ
การขนสงอวัยวะ
ขอ 16 ลงทะเบียนผูรอรับการปลูกถายอวัยวะ จากโรงพยาบาลสมาชิก
ขอ 17 จัดสรรอวัยวะที่ไดรับบริจาคอยางเสมอภาคตามหลักวิชาการ
ขอ 18 ดูแลอํานวยความสะดวกแกญาติผูเสียชีวิตที่บริจาคอวัยวะ และดําเนินการ
ขอพระราชทานเพลิงศพถาญาติตองการ รวมทั้งดําเนินการขอสิทธิสมาชิกกิตติมศักดิ์สภากาชาดไทย
แกทายาท
ขอ 19 สนับสนุนการตรวจทางหองปฏิบัติการที่จําเปนของผูเสียชีวิตที่บริจาคอวัยวะ
ขอ 20 สนับสนุนสงเสริมใหมีการบริจาคอวัยวะและการปลูกถายอวัยวะ
ขอ 21 ดูแลการปลูกถายอวัยวะของโรงพยาบาลสมาชิก ใหเปนไปตามหมวดที่ 6
ของระเบียบนี้

หมวดที่ 2
โครงสรางศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ขอ 22 ศูนยรับบริจาคอวัยวะ ปฏิบัติงานขึ้นตรงตอเลขาธิการสภากาชาดไทย
ขอ 23 ศูนยรับบริจาคอวัยวะ มีคณะกรรมการอํานวยการเปนผูวางนโยบาย
กําหนดระเบียบ และกฎเกณฑ ตางๆ โดยความเห็นชอบหรือโดยอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
สภากาชาดไทย
ขอ 24 คณะกรรมการอํานวยการ ปฏิบัติงานโดยแบงความรับผิดชอบเปน 4 คณะ
อนุกรรมการ คือ
24.1 คณะอนุกรรมการวิชาการ
24.2 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ
24.3 คณะอนุกรรมการกฎหมาย
24.4 คณะอนุกรรมการหาทุน
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หมวดที่ 3
การเปนสมาชิก
สวนที่ 1
โรงพยาบาลสมาชิก
ขอ 25 โรงพยาบาลของรัฐบาล และเอกชนที่เปนโรงพยาบาลสมาชิก เพื่อรับการจัดสรร
อวัยวะ ตองมีคุณสมบัติตามประกาศศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ขอ 26 คณะอนุกรรมการวิชาการของศูนยรับบริจาคอวัยวะ มีหนาที่พิจารณา
โรงพยาบาลที่มีคุณสมบัติตามขอ 25 เขาเปนโรงพยาบาลสมาชิก หรือเพิกถอนสมาชิกภาพ
ขอ 27 ในกรณีโรงพยาบาลที่ประสงคจะสมัครเปนสมาชิกยังมีคุณสมบัติไมครบถวน
ใหคณะอนุกรรมการวิชาการศูนยรับบริจาคอวัยวะ พิจารณาใหเปนโรงพยาบาลสมาชิกสมทบ และปรับ
เปนโรงพยาบาลสมาชิกเมื่อมีคุณสมบัติครบ

สวนที่ 2
แพทยผูทําผาตัดนําอวัยวะออกและปลูกถายอวัยวะ
ขอ 28 ใหแพทยผูทําผาตัดนําอวัยวะออกและแพทยผูทําการปลูกถายอวัยวะลงทะเบียน
ไวกับศูนยรับบริจาคอวัยวะ
ขอ 29 หลังจากทําผาตัดนําอวัยวะออกหรือปลูกถายอวัยวะแลว แพทยที่ทําผาตัดตอง
กรอกแบบฟอรมสง หรือรับอวัยวะ

หมวดที่ 4
การลงทะเบียนเปนผูรอรับการปลูกถายอวัยวะ
ขอ 30 ศูนยรับบริจาคอวัยวะ รับลงทะเบียนผูรอรับการปลูกถายอวัยวะ โดยจําแนกตาม
อวัยวะที่รอรับบริจาค ดังนี้
30.1 ทะเบียนผูรอปลูกถายไต
30.2 ทะเบียนผูรอปลูกถายตับ
30.3 ทะเบียนผูรอปลูกถายปอด
30.4 ทะเบียนผูรอปลูกถายหัวใจ
30.5 ทะเบียนผูรอปลูกถายหัวใจและปอด
ขอ 31 ผูรอรับการปลูกถายอวัยวะ ตองมีขอบงชี้ในการปลูกถายอวัยวะ ซึ่งแพทย
ผูรักษาสามารถระบุไดอยางชัดเจนตามหลักวิชาการ
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ขอ 32 ผูรอรับการปลูกถายอวัยวะ ตองอยูในความดูแลของแพทยโรงพยาบาลสมาชิก
ขอ 33 ผูรอรับการปลูกถายอวัยวะ ตองลงทะเบียนรอรับการปลูกถายอวัยวะไวกับ
โรงพยาบาลสมาชิกเพียงแหงเดียว และถือเปนภาระของโรงพยาบาลสมาชิกที่ตองแจงใหผูรอรับการ
ปลูกถายอวัยวะทุกรายทราบวาหามลงทะเบียนซํ้าซอน
ขอ 34 โรงพยาบาลสมาชิกเปนผูใหขอมูลประวัติตางๆของผูรอรับการปลูกถายอวัยวะ
แกศูนยรับบริจาคอวัยวะ เพื่อลงทะเบียนเปนผูรอรับการปลูกถายอวัยวะ โดยไมลงทะเบียนซํ้าในผูรอรับ
แตละราย
ขอ 35 ในกรณีที่ผูรอรับการปลูกถายอวัยวะตองการเปลี่ยนโรงพยาบาลที่ตองการรักษา
ใหผูรอรับการปลูกถายอวัยวะทําหนังสือแจงศูนยรับบริจาคอวัยวะเปนลายลักษณอักษร และจะมีผลในทาง
ปฏิบัติ 5 วันหลังจากไดรับแจง
ขอ 36 ในระหวางที่รอรับการปลูกถายอวัยวะ โรงพยาบาลสมาชิกตองรายงานสถานะ
ของผูรอรับการปลูกถายอวัยวะที่ไดลงทะเบียนไวแลวตอศูนยรับบริจาคอวัยวะทุก 2 เดือน หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของผูรอรับ
ขอ 37 ศูนยรับบริจาคอวัยวะ จะลงทะเบียนสถานะของผูรอรับการปลูกถายอวัยวะเพื่อ
ความสะดวก เปนธรรม และความเหมาะสมในการจัดสรรอวัยวะ
ขอ 38 สถานะของผูรอรับการปลูกถายอวัยวะ ไดแก
38.1 พรอม (active) ไดแก ผูรอรับการปลูกถายอวัยวะมีความพรอมที่จะไดรับ
การปลูกถายอวัยวะทันที หากไดรับการจัดสรรอวัยวะให
38.2 ไมพรอม (suspended) ไดแก ผูรอรับการปลูกถายอวัยวะยังไมพรอมที่
จะรับการปลูกถายอวัยวะ อาจเปนเพราะมีภาวะติดเชื้อรุนแรง อวัยวะ
ระบบอื่นทํางานไมดี หรือไมไดแจงสถานะปจจุบันใหศูนยรับบริจาค
อวัยวะทราบเปนเวลานานกวา 2 เดือน
38.3 ถอนตัว (withdraw)ไดแก ผูรอรับการปลูกถายอวัยวะยกเลิกไมรับการ
รักษาดวยการปลูกถายอวัยวะ ถึงแกกรรม หรือไดรับการปลูกถาย
อวัยวะจากที่อื่นใดไปแลว
38.4 ดวน (urgent) ไดแก ผูรอรับการปลูกถายอวัยวะที่มีอาการหนักที่
โรงพยาบาลสมาชิกแจงวา จําเปนตองไดรับการปลูกถายอวัยวะโดย
รีบดวน ไดแก ผูปวยที่อยูในเครื่องชวยชีวิต (เครื่องชวยหายใจ และ/หรือ
aortic balloon pump) ซึ่งอาจถึงแกกรรมภายในเวลา 2-3 วัน เมื่อครบ
กําหนดแลว ผูปวยในสถานะนี้จะถูกจัดใหอยูในสถานะไมพรอม นอกจาก
จะไดรับการยืนยันจากแพทยผูรักษาวาผูปวยยังมีชีวิตอยู พรอมเหตุผลวา
ยังมีความจําเปนรีบดวนที่จะตองไดรับการปลูกถายอวัยวะ
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ขอ 39 ผูรอรับการปลูกถายไตซึ่งลงทะเบียนไวกับโรงพยาบาลสมาชิกวิสามัญ จะไมได
รับการจัดสรรไตจากผูบริจาคอวัยวะสมองตาย
ขอ 40 โรงพยาบาลสมาชิก ตองรายงานผลของการปลูกถายอวัยวะหลังผาตัดทันที
ทุก 3 เดือนในปแรก และทุก 1 ปหลังจากนั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการติดตามผลการจัดสรรอวัยวะและ
การปลูกถายอวัยวะของศูนยรับบริจาคอวัยวะ

หมวดที่ 5
การจัดสรรอวัยวะ
ขอ 41 ศูนยรับบริจาคอวัยวะจัดสรรอวัยวะเพื่อ ความเปนธรรม เสมอภาค โปรงใส
สามารถตรวจสอบได และถูกตองตามหลักวิชาการ โดยมีเกณฑในการจัดสรรตามประกาศศูนยรับบริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทย

หมวดที่ 6
มาตรฐานจริยธรรมของการปลูกถายอวัยวะ
สวนที่ 1
เกณฑทั่วไปของการปลูกถายอวัยวะจากผูบริจาคที่มีชีวิต
ขอ 42 ผูบริจาคตองไดรับคําอธิบายโดยละเอียดถึงขั้นตอนการบริจาคอวัยวะ การทํา
ผาตัด และโอกาสเสี่ยงของการผาตัด และหลังผาตัด ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดทั้งในปจจุบันและอนาคต
ขอ 43 ผูบริจาคตองไมถูกบังคับ หรือไดรับอามิสสินจางทั้งทางตรงและทางออมไมวาจะ
เปนทรัพยหรือผลประโยชนอยางอื่น ยกเวนคาใชจายซึ่งเกิดจากการผาตัดนําอวัยวะออก หรือที่เกี่ยวเนื่อง
และคาใชจายในการถนอมรักษาอวัยวะ โดยลงนามเปนลายลักษณอักษร
ขอ 44 ผูรับบริจาคตองลงนามเปนลายลักษณอักษรวาไมไดจายเงิน หรือใหผลประโยชน
ตอบแทนแกผูบริจาคเปนคาอวัยวะ
ขอ 45 การปลูกถายอวัยวะจากผูบริจาคที่มีชีวิต ผูรับบริจาคหรือญาติ สามารถจายเงิน
คาผาตัดนําอวัยวะออก หรือคาใชจายในการถนอมรักษาอวัยวะ
ขอ 46 ผูบริจาคตองไดรับการตรวจสุขภาพอยางละเอียดรอบคอบ ไดมาตรฐาน
ขอ 47 ผูบริจาคตองไมมีขอหามตอการบริจาคอวัยวะ ตามประกาศศูนยรับบริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทย
ขอ 48 ผูบริจาคมีสิทธิถอดถอนคํายินยอมไดทุกเมื่อกอนการผาตัดนําเอาอวัยวะออก
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สวนที่ 2
การปลูกถายอวัยวะจากผูบริจาคที่มีชีวิต
ขอ 49 ผูบริจาคตองมีความสัมพันธทางสายเลือด ดังนี้
49.1 บิดา หรือมารดา บุตร หรือธิดา ตามธรรมชาติ พี่ นองที่เกิดจากบิดา
มารดาเดียวกันที่สามารถพิสูจนไดทางกฎหมาย หรือทางวิทยาศาสตร
การแพทย เชน HLA และ/หรือ DNA จากบิดา มารดา
49.2 ลุง ปา นา อา หลาน (หมายถึง ลูกของพี่หรือนองที่มีความสัมพันธทาง
สายเลือดเดียวกันหรือครึ่งหนึ่ง) ลูกพี่ลูกนองในลําดับแรก หรือญาติที่มี
ความสัมพันธทางสายเลือดครึ่งหนึ่ง เชน พี่นองตางบิดาหรือมารดา ใน
กรณีนี้จะตองมีการพิสูจนวา ผูบริจาคและผูรับอวัยวะมี DNA และ/หรือ
HLA ที่มีความสัมพันธกัน
ในกรณีที่มีปญหา ใหคณะอนุกรรมการวิชาการศูนยรับบริจาค
อวัยวะเปนผูพจิ ารณา
ขอ 50 ผูบริจาคเปนคูสมรส โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนสมรสจนถึงวันผาตัด
ปลูกถายไตไมนอยกวา 3 ป ยกเวนกรณีที่มีบุตรหรือธิดารวมกัน ซึ่งหากมีปญหาในการพิสูจนบุตรธิดา
ใหใช DNA และ/หรือ HLA เปนเครื่องพิสูจน
ขอ 51 กรณีผูรับการปลูกถายหัวใจและปอดจากผูบริจาคอวัยวะสมองตาย สามารถ
บริจาคหัวใจของตนใหแกศูนยรับบริจาคอวัยวะ เพื่อนําไปจัดสรรตอไป

สวนที่ 3
การปลูกถายอวัยวะจากผูบริจาคอวัยวะสมองตาย
ขอ 52 ปฏิบัติตามเกณฑการวินิจฉัยสมองตายของแพทยสภา โดยใชบันทึกการตรวจ
วินิจฉัยสมองตาย ตามประกาศของแพทยสภาโดยเครงครัด
ขอ 53 ตองไมมีการซื้อขายอวัยวะอยางเด็ดขาด
ขอ 54 ญาติของผูบริจาคอวัยวะตองลงนามรับรองเปนลายลักษณอักษรวา จะไมรับ
สิ่งตอบแทนใด ๆ เปนคาอวัยวะโดยเด็ดขาด ยกเวนการชวยเหลือในการจัดการศพ และการรับการสนับสนุน
อื่นๆ ตามหมวดที่ 8 ของระเบียบนี้
ขอ 55 ผูรับอวัยวะหรือญาติตองลงนามเปนลายลักษณอักษรวา ไมไดจายเงินหรือให
ผลประโยชนตอบแทนแกญาติผูบริจาคเปนคาอวัยวะ
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สวนที่ 4
บทลงโทษ
ขอ 56 เมื่อโรงพยาบาลสมาชิกถูกกลาวหาวากระทําผิดมาตรฐานจริยธรรม ใหเปน
หนาที่ของโรงพยาบาลดังกลาวที่ตองแสดงหลักฐานวาไดปฏิบัติถูกตองตามมาตรฐานจริยธรรม
ขอ 57 หากโรงพยาบาลสมาชิกไมสามารถแสดงหลักฐานเปนที่นาพอใจได ใหคณะ
อนุกรรมการวิชาการของศูนยรับบริจาคอวัยวะพิจารณาเพิกถอนสมาชิกภาพ
ขอ 58 หลังจากไดรับการเพิกถอนสมาชิกภาพเปนเวลา 1 ป โรงพยาบาลที่ถูกเพิกถอน
สมาชิกภาพ มีสิทธิสมัครเปนสมาชิกใหมได ถาสามารถแสดงหลักฐานเปนที่นาพอใจ แกคณะอนุกรรมการ
วิชาการศูนยรับบริจาคอวัยวะ

หมวดที่ 7
การชวยเหลือคาใชจายของโรงพยาบาลที่มีผูบริจาคอวัยวะ
เจตนารมณ
ขอ 59 ตองไมมีการซื้อขายอวัยวะทั้งทางตรงหรือทางออมโดยเด็ดขาด
ขอ 60 เพื่อใหการดําเนินงานบริจาคอวัยวะสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสม และ
สงเสริมใหมีการบริจาคอวัยวะเพื่อชวยเหลือชีวิตผูปวย สภากาชาดไทยจึงเห็นสมควรจัดใหมีเงินชวยเหลือ
คาใชจายแกโรงพยาบาลที่มีผูบริจาคหรือผูที่อาจจะเปนผูบริจาคอวัยวะ
ขอ 61 เงินชวยเหลือในขอ 60 ไดแก คาใชจายในการดูแลผูบริจาคหรือผูที่อาจจะเปน
ผูบริจาคอวัยวะ อันไดแก คายา คาเวชภัณฑตาง ๆ คานํ้าเกลือ คาเลือดหรือสวนประกอบของเลือด
คาตรวจทางหองปฏิบัติการ คาเอกซเรย คาเครื่องชวยหายใจ คาใชเครื่องมอนิเตอรตาง ๆ คาออกซิเจน
คาใชหองผาตัด รวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการดูแลผูบริจาคอวัยวะ การผาตัดนําอวัยวะ
ออก และการติดตอประสานงานกับศูนยรับบริจาคอวัยวะ
ขอ 62 เงินชวยเหลือที่สภากาชาดไทยจะจายใหแกโรงพยาบาลที่มีผูบริจาคอวัยวะ มิได
เปนไปเพื่อชักจูงหรือโนมนาวใหญาติของผูที่อาจจะเปนผูบริจาคอวัยวะยินยอมลงนามบริจาคอวัยวะ
ขอ 63 การจายเงินดังกลาวใหเปนไปตามประกาศศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
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หมวดที่ 8
การสนับสนุนอื่น ๆ
ขอ 64 ศูนยรับบริจาคอวัยวะดําเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ หรือดินพระราชทานแก
ผูบริจาคอวัยวะ ซึ่งไดรับการผาตัดนําอวัยวะออกเพื่อนําไปปลูกถาย เมื่อไดรับการขอรองจากทายาท
ขอ 65 ศูนยรับบริจาคอวัยวะดําเนินการขอสิทธิการเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสภากาชาดไทย
ใหแกทายาทของผูบริจาคอวัยวะ จํานวน 1 คน
ขอ 66 ศูนยรับบริจาคอวัยวะดําเนินการมอบเกียรติบัตรสภากาชาดไทยเชิดชูความดี
ของผูบริจาคแกทายาทผูบริจาคอวัยวะ
ขอ 67 ศูนยรับบริจาคอวัยวะจะใหความชวยเหลือครอบครัวและญาติผูบริจาค ตามประกาศ
ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ขอ 68 ศูนยรับบริจาคอวัยวะจะสนับสนุนทีมผาตัดผูบริจาคอวัยวะ ตามประกาศ
ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ขอ 69 ศูนยรับบริจาคอวัยวะจะสนับสนุนการตรวจทางหองปฏิบัติการ ตามประกาศ
ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

หมวดที่ 9
การรับยายผูบริจาคอวัยวะ
ขอ 70 การรับยายผูบริจาคอวัยวะใหเปนไปตามประกาศศูนยรับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย

ระเบียบนี้ใหไว ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2545

(นายแผน วรรณเมธี)
เลขาธิการฯ ปฏิบัติการแทน
อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย

74

ประกาศศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
เรื่อง คุณสมบัติโรงพยาบาลสมาชิกศูนยรับบริจาคอวัยวะ
……………………………………….

โรงพยาบาลสมาชิกศูนยรับบริจาคอวัยวะ ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. ตองไมทําการซื้อขายอวัยวะ
2. เปนโรงพยาบาลที่มีภาพพจนดี
3. มีคณะกรรมการการปลูกถายอวัยวะ
4. มีทีมปลูกถายอวัยวะที่มีประสิทธิภาพ
5. ทีมปลูกถายอวัยวะจะตองมีศัลยแพทย อายุรแพทย และ/หรือกุมารแพทย
ที่มีคุณสมบัติดังนี้
5.1 ไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภาในสาขาศัลยศาสตร
หรืออายุรศาสตร หรือกุมารเวชศาสตร ที่เกี่ยวของกับการปลูกถาย
อวัยวะนั้น ๆ
5.2 เปนสมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย หรือสมาชิก
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย หรือสมาชิกราชวิทยาลัย
กุมารแพทยแหงประเทศไทย
5.3 ไดรับการฝกอบรมหรืออยูในทีมปลูกถายอวัยวะของสถาบันที่มีการ
ปลูกถายอวัยวะอยางนอย 1 ป
5.4 มีจริยธรรมอันดีงาม
6. โรงพยาบาลสมาชิกสามัญ ตองมีทีมผาตัดผูบริจาคอวัยวะ
7. มีผูประสานงานการปลูกถายอวัยวะที่ศูนยรับบริจาคอวัยวะ สามารถติดตอ
ไดตลอด 24 ชั่วโมง
8. แจงผูบริจาคอวัยวะสมองตายแกศูนยรับบริจาคอวัยวะทุกราย
9. พรอมที่จะรับยายผูบริจาคอวัยวะสมองตายจากโรงพยาบาลอื่นๆ ได
10. ปฏิบัติตามขอบังคับของแพทยสภา วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ
เวชกรรม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2538 และฉบับที่ 4 พ.ศ.2543
ประกาศนี้ใหไว ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2545

(นายแผน วรรณเมธี)
เลขาธิการฯ ปฏิบัติการแทน
อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย
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ประกาศศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
เรื่อง เกณฑการจัดสรรอวัยวะ
……………………………………….

เพื่อใหการจัดสรรอวัยวะที่ไดรับบริจาคเปนไปดวยความยุติธรรม เสมอภาค โปรงใส
สามารถตรวจสอบได และถูกตองตามหลักวิชาการ ศูนยรับบริจาคอวัยวะจะจัดสรรอวัยวะตามเกณฑตอไปนี้
1. ศูนยรับบริจาคอวัยวะ จัดลําดับโรงพยาบาลสมาชิกเพื่อรับการจัดสรรอวัยวะดังนี้
1.1 ลําดับการจัดสรรหัวใจ หัวใจและปอด ปอด
1.2 ลําดับการจัดสรรตับ
1.3 ลําดับการจัดสรรไต
2. โรงพยาบาลสมาชิกที่อยูในอันดับแรกของการจัดสรรอวัยวะ ถือวาเปน ทีมผาตัด
ผูบริจาคอวัยวะ สําหรับการผาตัดนําอวัยวะนั้นๆ ออก ถาโรงพยาบาลสมาชิกในอันดับแรกไมสามารถไป
ทําผาตัดนําอวัยวะออกไดใหเปนหนาที่ของโรงพยาบาลสมาชิกในอันดับตอมา
3. เกณฑการจัดสรรหัวใจ หัวใจและปอด ปอด ตับ จากผูบริจาคอวัยวะสมองตาย
3.1 ถาผูบริจาคอวัยวะ อยูในโรงพยาบาลสมาชิก ศูนยรับบริจาคอวัยวะจะจัดสรร
อวัยวะใหแกโรงพยาบาลนั้น ยกเวนมีผูรอรับที่มีสถานะดวนในโรงพยาบาล
สมาชิกอื่น
3.2 ถาผูบริจาคอวัยวะ ไมไดอยูในโรงพยาบาลสมาชิก ศูนยรับบริจาคอวัยวะจะ
จัดสรรอวัยวะเรียงตามลําดับดังนี้
3.2.1 ผูรอรับการปลูกถายอวัยวะที่มีสถานะดวน
3.2.2 ผูรอรับการปลูกถายอวัยวะที่ลงทะเบียนไวกับโรงพยาบาลสมาชิกที่อยูใน
อันดับแรกของการจัดสรร
3.3 เมื่อทําผาตัดปลูกถายอวัยวะแลว โรงพยาบาลสมาชิก นั้น จะลดลําดับเปน
อันดับสุดทายของการจัดสรรครั้งตอไป
4. เกณฑการจัดสรรไตจากผูบริจาคอวัยวะสมองตาย ไตที่ไดรับบริจาคจากผูบริจาค
สมองตาย ทั้ง 2 ขาง มีเกณฑในการจัดสรรดังนี้
4.1 ไต 1 ขาง จัดสรรใหกับผูรอรับการปลูกถายไตที่ไดลงทะเบียนไวกับศูนยรับบริจาค
อวัยวะ ที่มีผล HLA crossmatching ไดผลลบ โดยคัดเลือกตามเกณฑตอไปนี้
4.1.1 จัดสรรไตใหกับผูที่มี HLA ตรงกันทุกตัว หรือ zero mismatch เปนอันดับแรก
โดยผูบริจาคมีหมูโลหิตตรงกับผูรอรับ หรือมีหมูโลหิต ABO compatible
4.1.2 ถา HLA ไม identical หรือ zero mismatch ตามขอ 4.1.1 จะจัดสรรใหกับ
ผูที่มีหมูโลหิต ABO ตรงกัน ที่มีคะแนนสูงสุด ตามหลักเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้
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4.1.2.1 คะแนนจาก HLA mismatch
HLA mismatch BDR 0
ได
9
คะแนน
HLA mismatch BDR 1
ได
7
คะแนน
HLA mismatch BDR 2
ได
5
คะแนน
HLA mismatch BDR 3
ได
3
คะแนน
HLA mismatch BDR 4
HLA mismatch A 0 ได
2
คะแนน
HLA mismatch A 1 ได
1
คะแนน
4.1.2.2 คะแนนจาก HLA antibody (PRA)
PRA มากกวา 80%
ได
4
คะแนน
PRA 50-80%
ได
2
คะแนน
PRA ตํ่ากวา 50%
ไมไดคะแนน
4.1.2.3 คะแนนจากระยะเวลาการรอรับไต (waiting time)
ผูที่รอนานที่สุดในกลุม ได
5
คะแนน
ผูที่รอนานลดลงตามลําดับ จะไดคะแนนลดหลั่นตามจํานวนวันที่
รอรับไต คํานวณตามสูตรตอไปนี้
คะแนน
=
5 x จํานวนวันที่รอรับไต
จํานวนวันที่ผูรอรับไตรอนานที่สุดในกลุม
4.1.2.4 คะแนนจากอายุ
ผูที่อายุนอยกวา 11 ป
ได
7
คะแนน
ผูอายุระหวาง 11-18 ป
ได
4
คะแนน
ผูที่อายุมากกวา 18 ป
ไมไดคะแนน
4.2 ไตอีก 1 ขาง ใหกับผูรอรับการปลูกถายไตที่ลงทะเบียนไวกับโรงพยาบาล
สมาชิกที่ทําหนาที่เปนทีมผาตัดผูบริจาคอวัยวะ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
4.2.1 ผูบริจาคอวัยวะ อยูในโรงพยาบาลที่ไมไดเปนโรงพยาบาลสมาชิก
ศูนยรับบริจาคอวัยวะ จะจัดสรรไต 1 ขางใหกับ โรงพยาบาลสมาชิก
ที่อยูในอันดับแรกของการจัดสรรไต เมื่อโรงพยาบาลสมาชิกนั้นไดรับ
ไตแลว จะถูกลดเปนอันดับสุดทายในการจัดสรรครั้งตอไป
4.2.2 ผูบริจาคอวัยวะ อยูในโรงพยาบาลสมาชิก ใหโรงพยาบาลนั้นทํา
หนาที่เปนทีมผาตัดผูบริจาคอวัยวะ และไดรับไต 1 ขาง โดยไมลด
อันดับในการจัดสรรครั้งตอไป
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4.2.3 ผูบริจาคอวัยวะ อยูในโรงพยาบาลสวนภูมิภาค ใหโรงพยาบาล
สมาชิกที่อยูใกลที่สุดในภูมิภาคนั้นตามการแบงพื้นที่ในการจัดสรรไต
สําหรับโรงพยาบาลสมาชิกในสวนภูมิภาค ทําหนาที่เปนทีมผาตัด
ผูบริจาคอวัยวะและไดรับไต 1 ขาง
4.2.4 โรงพยาบาลสมาชิกที่ทําหนาที่เปนทีมผาตัดผูบริจาคอวัยวะในอันดับ 1
เมื่อไดรับการจัดสรรไต ตองพรอมที่จะผาตัดนําไตออก แมวาจะไมมี
ผูรอรับ (recipient) ที่เหมาะสมกับไตขางนั้น หรือไมขอรับไตขางนั้น
หากทีมผาตัดผูบริจาคอวัยวะไมพรอมที่จะทําผาตัดนําไตออก จะลด
อันดับในการจัดสรรอวัยวะเปนอันดับสุดทายในการจัดสรร ยกเวนได
แจงเปนลายลักษณอักษรไวกอน
4.2.5 เมื่อทีมผาตัดผูบริจาคอวัยวะ ทําผาตัดนําไตออกแลว หากไมรับไตขาง
ที่ไดรับการจัดสรร ใหมอบไตขางนั้นแกศูนยรับบริจาคอวัยวะ เพื่อจัดสรร
ใหกับผูรอรับในขอ 4.1 ที่มีคะแนนสูงสุดเปนอันดับ 2 และโรงพยาบาล
สมาชิกนั้น จะยังคงอยูในอันดับ 1 ของการจัดสรรครั้งตอไป
ประกาศนี้ใหไว ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2545

(นายแผน วรรณเมธี)
เลขาธิการฯ ปฏิบัติการแทน
อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย
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ประกาศศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
เรื่อง ขอหามตอการบริจาคไตสําหรับผูบริจาคที่มีชีวิต
……………………………………….
1.ขอหามตอการบริจาคไตของผูบริจาคที่มีชีวิต(absolute contraindication)
1.1 ไมสามารถใหความยินยอมบริจาคอวัยวะได
1.2 เกี่ยวของกับการซื้อขายอวัยวะ
1.3 ความดันโลหิตสูงจนอวัยวะสําคัญในรางกายเสื่อมโทรม
1.4 อวนมากโดยที่มี body mass index มากกวา 35 กิโลกรัม/ตารางเมตร
1.5 โรงมะเร็งตางๆ ยกเวนมะเร็งผิวหนัง มะเร็งปากมดลูกในระยะแรก
1.6 ตั้งครรภ
1.7 ติดยาเสพติด ชนิดฉีดเขาเสน
1.8 ติดเชื้อไวรัสโรคเอดส
1.9 มีโรคปอด หรือโรคหัวใจรายแรง
1.10 มีโรคประจําตัวรายแรงอื่นๆ
1.11 เกร็ดเลือดตํ่า
1.12 เบาหวาน
1.13 โรตไต
1.14 โรคอื่นซึ่งมีผลรายตอไต
2. ขอหามตอการบริจาคไตของผูบริจาคอวัยวะ ซึ่งตองพิจารณาเปนพิเศษโดยคณะ
แพทย (relative contraindication )
2.1 ผูตองการบริจาคเปนเด็ก
2.2 อายุมากกวา 70 ป
2.3 สติปญญาบกพรอง แตยังสามารถใหความยินยอมบริจาคอวัยวะได
2.4 อวน โดยมี body mass index ระหวาง 30- 35 กิโลกรัม/ตารางเมตร
2.5 มีความเสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวาน
2.6 สตรีในวัยเจริญพันธุ
2.7 ความผิดปกติทางจิตเวช
2.8 ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
2.9 มีประวัติโรคเสนเลือดดําอุดตัน หรือโรคลิ่มเลือดในปอด (deep vein
thrombosis หรือ pulmonary embolism)
2.10 ความดันโลหิตสูง
2.11 โรคทางเดินปสสาวะผิดปกติ
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ประกาศนี้ใหไว ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2545

(นายแผน วรรณเมธี)
เลขาธิการฯ ปฏิบัติการแทน
อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย
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ประกาศศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
เรื่อง การชวยเหลือคาใชจายแกโรงพยาบาลที่มีผูบริจาคอวัยวะ
……………………………………….
ศูนยรับบริจาคอวัยวะใหการชวยเหลือคาใชจายในการดูแลผูบริจาคอวัยวะและการผาตัดนํา
อวัยวะออก แกโรงพยาบาลที่มีผูบริจาคอวัยวะ ตามเกณฑตอไปนี้
1.โรงพยาบาลที่ไมไดเปนสมาชิก
1.1 เมื่อโรงพยาบาลที่ไมไดเปนสมาชิกศูนยรับบริจาคอวัยวะ แจงศูนยรับบริจาคอวัยวะ
วา มีผูบริจาคอวัยวะ และชวยดูแลผูบริจาคอวัยวะ จนกระทั่งศูนยรับบริจาคอวัยวะ
ไดทําการติดตอประสานงาน จัดสรรอวัยวะ และใหทีมผาตัดผูบริจาคอวัยวะ
ทําผาตัดนําอวัยวะออก ณ โรงพยาบาลแหงนั้น ศูนยรับบริจาคอวัยวะจะจายเงิน
ชวยเหลือแกโรงพยาบาลนั้น รายละ 20,000 บาท หรือจายตามคาใชจายจริง
แตไมเกิน 20,000 บาท
1.2 หากโรงพยาบาลในขอ 1.1 ไมพรอมที่จะใหทีมผาตัดผูบริจาคอวัยวะ ทําผาตัด
นําอวัยวะออก ณ โรงพยาบาลนั้น ศูนยรับบริจาคอวัยวะจะติดตอประสานงานยาย
ผูบริจาคไปยังโรงพยาบาลสมาชิกที่ไดรับการจัดสรรอวัยวะตอไป โดยศูนยรับบริจาค
อวัยวะจะจายเงินชวยเหลือแกโรงพยาบาลนั้นรายละ 10,000 บาท หรือจายตาม
คาใชจายจริง แตไมเกิน 10,000 บาท
1.3 การยายผูบริจาคอวัยวะ ไปยังโรงพยาบาลสมาชิกที่ไดรับการจัดสรรอวัยวะตาม
ขอ 1.2 ศูนยรับบริจาคอวัยวะจะจายคาพาหนะรวมทั้งคาใชจายในการดูแลผูบริจาค
อวัยวะระหวางการเดินทาง
1.4 กรณีที่โรงพยาบาลที่มีผูบริจาคอวัยวะหรือผูที่อาจจะเปนผูบริจาคอวัยวะ ไดใหการ
ดูแลผูบริจาคอวัยวะหรือผูที่อาจจะเปนผูบริจาคอวัยวะและ/หรือไดทําผาตัดนํา
อวัยวะออกแลว แตไมสามารถนําอวัยวะนั้นไปปลูกถายไดดวยเหตุผลใดก็ตาม
ใหผูอํานวยการศูนยรับบริจาคอวัยวะมีอํานาจพิจารณาสั่งจายเงินชวยเหลือใหแก
โรงพยาบาลดังกลาวได
2.โรงพยาบาลสมาชิก
2.1 โรงพยาบาลสมาชิกมีผูบริจาคอวัยวะและไดดูแลผูบริจาคอวัยวะ และแจงศูนยรับ
บริจาคอวัยวะใหดําเนินการจัดสรรอวัยวะบางสวนใหโรงพยาบาลอื่น โดยทําผาตัดนํา
อวัยวะออกที่โรงพยาบาลนั้น ศูนยรับบริจาคอวัยวะจะจายเงินชวยเหลือแกโรงพยาบาล
สมาชิกรายละ 10,000 บาท หรือจายตามคาใชจายจริง แตไมเกิน 10,000 บาท
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2.2 ถาโรงพยาบาลสมาชิกตามขอ 2.1 นําอวัยวะที่ไดรับการบริจาคไปทําการปลูกถายเอง
ทั้งหมด ตามที่ศูนยรับบริจาคอวัยวะใหความเห็นชอบแลว ศูนยรับบริจาคอวัยวะจะไม
จายเงินชวยเหลือให
2.3 ถาโรงพยาบาลสมาชิกตามขอ 2.1ไมสามารถแบงปนอวัยวะที่ไดรับการบริจาคใหแก
ศูนยรับบริจาคอวัยวะ เพื่อนําไปจัดสรรใหแกโรงพยาบาลตางๆได เพราะอวัยวะไม
สมบูรณ หรือไมมีผูรอรับอวัยวะในโรงพยาบาลอื่น ศูนยรับบริจาคอวัยวะจะไมจาย
เงินชวยเหลือให
2.4 ถาโรงพยาบาลสมาชิกตามขอ 2.1 ไมไดนําอวัยวะที่ผาตัดออกไปใชในการปลูกถาย
และแจงศูนยรับบริจาคอวัยวะใหดําเนินการจัดสรรอวัยวะทั้งหมดใหกับโรงพยาบาลอื่น
ศูนยรับบริจาคอวัยวะจะจายเงินชวยเหลือแกโรงพยาบาลสมาชิกรายละ 20,000 บาท
หรือจายตามคาใชจายจริง แตไมเกิน 20,000 บาท
2.5 ถาโรงพยาบาลสมาชิกรับยายผูบริจาคอวัยวะจากโรงพยาบาลอื่น เพื่อทําผาตัดนํา
อวัยวะออก และไดรับอวัยวะบางสวนไปปลูกถาย ศูนยรับบริจาคอวัยวะจะไมจาย
เงินชวยเหลือให
ประกาศนี้ใหไว ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2545

(นายแผน วรรณเมธี)
เลขาธิการฯ ปฏิบัติการแทน
อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย
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ประกาศศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
เรื่อง การใหความชวยเหลือครอบครัวและญาติผูบริจาคอวัยวะ
……………………………………….

ศูนยรับบริจาคอวัยวะจะใหความชวยเหลือครอบครัวและญาติผูบริจาคอวัยวะ ดังตอไปนี้
1. จัดหาโลงศพใหกับผูบริจาคอวัยวะเมื่อไดรับการขอรอง
2. จายคาฉีดยาศพผูบริจาคอวัยวะ
3. จัดหารถ หรือจายคารถขนสงศพของผูบริจาคอวัยวะกลับภูมิลําเนาเมื่อไดรับ
การขอรอง
4. จัดสงดอกไมหรือพวงหรีดไปรวมในงานศพของผูบริจาคอวัยวะ
ประกาศนี้ใหไว ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2545

(นายแผน วรรณเมธี)
เลขาธิการฯ ปฏิบัติการแทน
อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย
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ประกาศศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
เรื่อง การใหความชวยเหลือทีมผาตัดผูบริจาคอวัยวะ
……………………………………….

ศูนยรับบริจาคอวัยวะใหความชวยเหลือทีมผาตัดผูบริจาคอวัยวะ ดังตอไปนี้
1. จัดหายานพาหนะในการเดินทางใหแก ทีมผาตัดผูบริจาคอวัยวะ หากไดรับการ
ขอรอง
2. จัดหาบัตรโดยสารเครื่องบินพาณิชยชั้นประหยัดใหแกทีมผาตัดผูบริจาคอวัยวะ
ครั้งละไมเกิน 8 คน ในกรณีที่จําเปนตองเดินทางโดยเครื่องบิน
3. จัดทําประกันชีวิตใหแกทีมผาตัดผูบริจาคอวัยวะ ตามระเบียบของสภากาชาด
ไทย กรณีเดินทางไปทําผาตัดยังตางจังหวัด
4. จัดหาที่พักหรือจายเงินคาที่พักใหแกทีมผาตัดผูบริจาคอวัยวะในกรณีที่มีความ
จําเปนตองพักคางแรมในตางจังหวัด
5. จัดหานํ้ายาถนอมอวัยวะใหแก โรงพยาบาลสมาชิกที่ทําหนาที่เปนทีมผาตัด
ผูบริจาคอวัยวะ ตามเกณฑตอไปนี้
5.1 University of Wisconsin Solution (UW Solution หรือ Viaspan)
เบิกไดดังนี้
5.1.1 ปลูกถายปอด ตับ เบิกไดตามจํานวนที่ใช จริง แตไมเกิน 4,000
มล. ตอราย
5.1.2 ปลูกถายไต เบิกไดเฉพาะกรณีที่ตองเดินทางไปทําผาตัดนําอวัยวะ
ออกยังตางจังหวัด เบิกไดตามจํานวนที่ใชจริง แตไมเกิน 2,000 มล.
ตอราย
5.2 Euro-Collins Solution ปลูกถายไตเบิกไดตามจํานวนที่ใชจริงแตไม
เกิน 4,000 มล. ตอราย
5.3 นํ้ายาถนอมอวัยวะอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพใกลเคียงกันในการถนอม
อวัยวะ ใหเบิกไดตามจํานวนที่ใชจริง
ประกาศนี้ใหไว ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2545

(นายแผน วรรณเมธี)
เลขาธิการฯ ปฏิบัติการแทน
อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย
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ประกาศศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
เรื่อง การใหความสนับสนุนการตรวจทางหองปฏิบัติการ
……………………………………….

ศูนยรับบริจาคอวัยวะสนับสนุนหรือออกคาใชจายในการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ในสวนที่เกี่ยวของกับผูบริจาคอวัยวะดังนี้
1. infectious marker ไดแก HIV, HBV, HCV, VDRL, CMV
2. liver function test
3. tissue typing
4. การตรวจอื่นๆ ที่จําเปนในผูบริจาคอวัยวะแตละราย โดยใหอยูในดุลพินิจ
ของผูอํานวยการศูนยรับบริจาคอวัยวะ
ประกาศนี้ใหไว ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2545

(นายแผน วรรณเมธี)
เลขาธิการฯ ปฏิบัติการแทน
อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย
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ประกาศศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
เรื่อง การรับยายผูบริจาคอวัยวะ
……………………………………….

กรณีที่โรงพยาบาลที่มีผูบริจาคอวัยวะ ไมสามารถดูแลและ/หรือใหทําผาตัดนําอวัยวะ
ออก ณ โรงพยาบาลแหงนั้นได ปฏิบัติตามเกณฑตอไปนี้
1. ศูนยรับบริจาคอวัยวะประสานงานกับโรงพยาบาลสมาชิกที่อยูในอันดับ 1 ของการ
จัดสรรไต เพื่อรับยายผูบริจาคอวัยวะ
2. ถาโรงพยาบาลสมาชิกที่อยูในอันดับ 1 ของการจัดสรรไต ไมพรอมที่จะรับยาย
ผูบริจาคอวัยวะในขอ 1 ได ใหศูนยรับบริจาคอวัยวะประสานงานกับโรงพยาบาลสมาชิกที่ทําหนาที่เปน
ทีมผาตัดผูบริจาคอวัยวะ ในลําดับตอไป เพื่อรับยายผูบริจาคอวัยวะ
3 หามมิใหโรงพยาบาลสมาชิกรับยายผูบริจาคอวัยวะ โดยไมผานการประสานงานของ
ศูนยรับบริจาคอวัยวะ
ประกาศนี้ใหไว ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2545

(นายแผน วรรณเมธี)
เลขาธิการฯ ปฏิบัติการแทน
อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย
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ประกาศศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
เรื่อง สมาชิกศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
……………………………………….

โรงพยาบาลสมาชิกศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย มีดังนี้
1. สมาชิกสามัญ ไดแก
1.1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
1.2 โรงพยาบาลตํารวจ
1.3 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
1.4 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
1.5 โรงพยาบาลรามาธิบดี
1.6 โรงพยาบาลราชวิถี
1.7 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
1.8 โรงพยาบาลศิริราช
1.9 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
1.10 โรงพยาบาลศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน
1.11 โรงพยาบาลสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา
1.12 โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
1.13 โรงพยาบาลกรุงเทพ
1.14 โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
1.15 โรงพยาบาลพระรามเกา
1.16 โรงพยาบาลพญาไท 1
1.17 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
1.18 โรงพยาบาลไทยนครินทร
1.19 โรงพยาบาลโรคทรวงอก
2. สมาชิกวิสามัญ ไดแก
2.1 โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
2.2 โรงพยาบาลพญาไท 2
2.3 โรงพยาบาลรามคําแหง
3. สมาชิกสมทบ ไดแก
3.1 โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง
3.2 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
3.3 โรงพยาบาลลาดพราว
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3.4 โรงพยาบาลนนทเวช
3.5 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร
ประกาศนี้ใหไว ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2545

(นายแผน วรรณเมธี)
เลขาธิการฯ ปฏิบัติการแทน
อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย

