คนไทย คิดเห็นอยางไรกับการบริจาคอวัยวะ
นายแพทยวิศิษฏ ฐิตวัฒน

*

ยุวดี อรรถจารุสิทธิ์

**

ศู นยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เปนหนวยงานกลางที่ดูแลงานรับบริจาคอวัยวะจาก
ผูเสียชีวิตสมองตายเพื่อจัดสรรใหกับผูรอรับอวัยวะในโรงพยาบาลที่เปนสมาชิกศูนยรับบริจาคอวัยวะ
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ เสมอภาค และเปนธรรม โดยไมมีการซื้อขายอวัยวะ ตามนโยบายที่ได
วางไวตั้งแตเริ่มเปดดําเนินการ โดยไดรับความรวมมือจากโรงพยาบาลที่มีผูบริจาคอวัยวะแจงเรื่องความ
ประสงคของญาติผูเสียชีวิต หรือแพทยและพยาบาลที่ใหการดูแลผูปวยตระหนักถึงความสําคัญนี้และได
แจงการบริจาคอวัยวะมายังศูนยฯ แตการไดรับบริจาคก็ยังไมเพียงพอตอการปลูกถายอวัยวะ เนื่องจาก
จํานวนการไดรับบริจาคอวัยวะยังนอยอยูมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผูรอรับอวัยวะที่เพิ่มขึ้นอยู
ตลอดเวลา และระบบการประกันสุขภาพในปจจุบัน เชน สํานักงานประกันสังคมไดขยายขอบเขต
รับรองคารักษาพยาบาลในการปลูกถายอวัยวะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งประเภท ทําใหผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะ
สุ ด ท ายที่ แ ต เ ดิ มรั กษาด ว ยการฟอกเลื อ ดหรื อ ล างไตทางช อ งทองแตไมสามารถเขามาในระบบการ
ปลูกถายอวัยวะเนื่องจากปญหาดานเศรษฐกิจอาจจะเขามาเปนผูรอรับไตมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําใหความ
ตองการอวัยวะสําหรับปลูกถายเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับได ดังนั้น จึงเปนความสําคัญอยางยิ่งที่ทุกฝายที่
เกี่ยวของกับการบริจาคและการปลูกถายอวัยวะจะตองประสานความรวมมือกันเพื่อใหการบริจาคอวัยวะ
เปนที่รูจักและยอมรับของประชาชนคนไทยทั่วประเทศอยางกวางขวาง
เมื่อเริ่มเปดดํ าเนินการในป พ.ศ.2537 ศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ ไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ทุกประเภท ทั้งแผนพับใบแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะ โปสเตอร 3 ชุด ภาพยนตรโฆษณา จํานวน
3 เรื่อง สปอตวิทยุ และนําออกเผยแพรผานชองทางตางๆทั่วประเทศ ทั้งโรงพยาบาล เหลากาชาด
จังหวัด กิ่งกาชาดอําเภอ หนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ รวมทั้งไดจัดกิจกรรมพิเศษรณรงคสําหรับกลุม
เป าหมายที่ แ ตกตางกันไปพรอมกับออกหนวยนอกสถานที่รับแสดงความจํ านงบริจาคอวัยวะ เชน
กิจกรรมทางศาสนาของวัด งานกาชาด หางสรรพสินคาตางๆ การประชุมวิชาการในโรงเรียนระดับมัธยม
ศึกษา การประชุมวิชาการทางการแพทย กิจกรรมพิเศษที่โรงพยาบาลตางๆไดจัดขึ้น เปนตน ในปตอๆ
มา ไดเพิ่มสื่อและชองทางการประชาสัมพันธเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดทําแผนพับแบบใหม โปสเตอร
จัดสงใหกับหนวยงานตางๆเชนเคยและไดขยายหนวยงานเพิ่มขึ้นอีก มีการจัดกิจกรรมรณรงคการ
บริจาคอวัยวะรวมกับหนวยงานอื่นๆ เชน การจัดโครงการบริจาคอวัยวะเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสทรงครองราชยครบ 50 ป รวมกับองคการโทรศัพทแหงประเทศ
ไทย (ในขณะนั้น) โดยการจัดกิจกรรมรวมกับศูนยบริการขององคการโทรศัพทฯทั่วประเทศ การรณรงค
*
**

ผูอํานวยการศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
หัวหนาฝายปฏิบัติการ ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
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การบริจาคอวัยวะที่ดีที่สุดคือการจัดทําภาพยนตรโฆษณาเรื่อง “ผูให” เมื่อปลายป พ.ศ.2539 โดยไดรับ
ความอนุเคราะหจากบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ทั้งการจัดสรางและการเผยแพรภาพยนตรทางสถานี
โทรทัศนในหวงเวลาที่มีผูชมมาก รวมทั้งการเผยแพรภายในโรงภาพยนตรทั่วประเทศ ทําใหการบริจาค
อวัยวะเปนที่รูจักของประชาชนมากขึ้น ซึ่งประเมินไดจํานวนผูแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะที่เพิ่มขึ้น
อยางชัดเจน และเปนจุดเริ่มตนของโครงการหนึ่งคนให...หลายคนรับ รวมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต
จํากัด อยางตอเนื่องเปนประจําทุกปจนถึงปจจุบัน
ตลอดการดําเนินงานในชวง 10 ปแรกนี้ การรณรงคเผยแพรความรูใหแกบุคคลในกลุมตางๆ
ทั้งบุคลากรทางการแพทย ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิตนักศึกษา ดวยคาดวาบุคคลเหลานี้เปนผูที่ยัง
ไมทราบถึงรายละเอียดของการบริจาคอวัยวะจากผูบริจาคสมองตาย แตโดยพื้นฐานอุปนิสัยของคนไทย
ที่เปนผูมีจิตใจโอบออมอารี นาจะรับฟง เขาใจ และเห็นดวยกับการบริจาคอวัยวะ แตผลจากการดําเนิน
งานก็พบวามีผูแสดงความจํ านงเพิ่มขึ้นนอยและไดรับแจงผูเสียชีวิตสมองตายจากโรงพยาบาลตางๆ
นอยกวาที่ควรจะเปน และยังพบวามีผูที่มีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะอยูดวย ศูนยรับ
บริจาคอวัยวะฯ จึงไดทําการศึกษาความคิดเห็นทั้งในกลุมบุคลากรทางการแพทยและประชาชนทั่วไป
ทําใหศูนยรับบริจาคอวัยวะไดรับทราบถึงขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานเปนอยางมาก
จากการศึกษาถึงการมีสวนรวมของแพทยในกระบวนการบริจาคอวัยวะ (ศุกรวรรณ อุนศรีสง
กมลอร สุวรรณกูล, 2545) ในกลุมแพทยประสาทศัลยศาสตรและแพทยประสาทวิทยา จํานวน 125 คน
ในป พ.ศ.2545 พบวา แพทยมีความเห็นวาการบริจาคอวัยวะเปนสิ่งที่ดีและมีประโยชน แพทยเกือบทุก
คนเคยดูแลรักษาผูปวยสมองตาย และยินดีดําเนินการวินิจฉัยสมองตายตามแบบฟอรมบันทึกและตาม
เกณฑของแพทยสภา แพทยสวนใหญรูจักและเคยรับทราบเกี่ยวกับศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ แตมีแพทย
เพียงบางสวนเทานั้นที่รูถึงหนาที่ของศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ และกระบวนการบริจาคอวัยวะอยางถูกตอง
แพทยสวนใหญไมเคยติดตอหรือไดรับการติดตอหรือรวมงานกับศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ สวนอุปสรรค
สํ าคัญที่แพทยเห็นวามีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในกระบวนการบริจาคอวัยวะ คือ เมื่อมีผูเสียชีวิต
สมองตายการขอบริจาคอวัยวะจากญาติเปนบรรยากาศที่เศราโศก ไมเหมาะสมในการขอบริจาคอวัยวะ
รองลงมาคือ การขาดทักษะในการเจรจาขอรับบริจาคอวัยวะจากญาติผูปวยสมองตายโดยแพทยเห็นวา
ควรใหผูที่มีความรูความเขาใจและผานการอบรมโดยเฉพาะเปนผูมาทําหนาที่นี้ และอันดับที่สามคือการ
ขาดผูประสานงานที่จะทําการติดตอกับศูนยรับบริจาคอวัยวะฯโดยตรง ในสวนนี้แพทยเห็นวาหากมีผูที่
สามารถจะเขามาดําเนินการแทนได แพทยก็มีแนวโนมที่จะใหความรวมมือหรือเต็มใจที่จะมีสวนชวยใน
กระบวนการนี้
ศู นย รับบริ จาคอวัยวะฯไดนํ าผลจากการศึกษานี้มาเป นแนวทางในการดํ าเนินการอบรมการ
ประสานงานการปลูกถายอวัยวะอยางตอเนื่อง นับถึงปจจุบันไดจัดไปแลว 5 รุน มีผเู ขารับการอบรมซึ่ง
เปนแพทย และพยาบาล รวม 238 คน จากโรงพยาบาลตางๆ จํานวน 68 แหง และหากนับรวมผูที่เขา
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รวมประชุมเชิงปฏิบัติการผูประสานงานการปลูกถายอวัยวะ ที่จัดขึ้นโดยศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ รวมกับ
สํานักพัฒนาเครือขายบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในปพ.ศ.2545 ซึ่งมีจํานวน 193 คน จาก
85 โรงพยาบาลทั่วประเทศ แลว จึงนาจะมีผูที่มีความรูเรื่องการบริจาคอวัยวะในโรงพยาบาลขนาดใหญ
เกือบทั่วประเทศ ดังนั้น หากผูเขารับการอบรมทุกคนมีโอกาสใชความรู ทักษะที่ไดรับมาใหเกิด
ประโยชนในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดการบริจาคอวัยวะในหนวยงาน หรือการนําไปถายทอดใหแก
บุคลากรภายในหนวยงานเดียวกันไดรับทราบและเขาใจในกระบวนการบริจาคอวัยวะใหขยายวงกวาง
ขึ้นแลว การขอรับบริจาคอวัยวะก็ควรที่จะมีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นดวย จึงควรที่จะไดศึกษาตอไปถึง
ปจจัยที่ทําใหผูเขารับการอบรมไมสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยางจริงจัง
ในภาคประชาชนนั้น ศูนยรับบริจาคอวัยวะฯไดรับความอนุเคราะหจากสํานักงานสถิติแหงชาติ
(สํ านักงานสถิติแหงชาติ, 2547) ในการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ
ในป พ.ศ.2547 โดยทําการสุมครัวเรือนตัวอยางทั่วประเทศ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล รวม
ทั้งสิ้น 5,800 ครัวเรือน ทําใหศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ ไดรับขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการดําเนิน
งาน ซึ่งผลการสํารวจในครั้งนี้ พบวา ประชาชนสวนใหญในทุกภาค ทราบเรื่องการบริจาคอวัยวะเพื่อนํา
ไปปลูกถายใหกับผูปวย และประชาชนสวนใหญถึงรอยละ 80.2 เห็นดวยกับการบริจาคอวัยวะ และ
จํานวนรอยละ 56 ยินยอมที่จะบริจาคอวัยวะของญาติหากเสียชีวิตดวยภาวะสมองตาย สวนที่ไมยินยอม
บริจาคเนื่องจากมีความเชื่อเกี่ยวกับชาติหนากลัวอวัยวะไมครบ และยังทําใจไมไดกับการเสียชีวิตของ
ญาติ แตเมื่อสอบถามถึงความคิดที่จะบริจาคอวัยวะของตนเองใหศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ ประชาชนสวน
ใหญในทุกภาครอยละ 39.6 ยังไมแนใจ การสํารวจดานทัศนคติหรือความเชือ่ ในเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับการ
บริจาคอวัยวะและศาสนา พบวาประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสตเห็นดวยกับการบริจาค
อวัยวะมากที่สุด และเห็นวาการบริจาคอวัยวะเปนสิ่งดีงามและเปนประโยชนที่ควรทํ าเพื่อชวยเหลือ
สังคม
จากผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ เห็นไดวาประชาชนสวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอการ
บริจาคอวัยวะ แตยังไมแนใจในการบริจาคอวัยวะของตนเอง อยางไรก็ตาม การชวยเหลือเพื่อนมนุษย
ดวยกันใหพนทุกขยอมเปนสิ่งประเสริฐ เปนการทําบุญกุศล ซึ่งเปนหัวใจของทุกศาสนา การรณรงคและ
ใหความรูแกประชาชนจึงอาจใชรูปแบบกิจกรรมหรือสื่อที่แตกตางกันไปเพื่อสรางความสนใจในแตละ
กลุมอยางเหมาะสม โดยเนนการชวยเหลือเพื่อนมนุษยเพื่อสรางกุศลทั้งแกผูเสียชีวิตและญาติ
ดานการรณรงคประชาสัมพันธในกลุมเยาวชน ไดมีการบรรยายวิชาการและกิจกรรมเสริมสราง
ความรูในโอกาสตางๆ เชน จัดนิทรรศการวิชาการรวมกับเกมสตอบปญหาในงานครบรอบ 15 ป วัน
เยาวชนแหงชาติ การสัมมนาผูนําเยาวชนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ นิทรรศการในงาน
วันวิชาการของในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตางๆ รวมทั้งกิจกรรมในกลุมยุวกาชาด และอาสายุวกาชาด
และการจัดกิจกรรมรวมกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตางๆอีกมากมาย โดยเฉพาะในปพ.ศ.2546-
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2547 ไดรวมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด และบริษัท อาร เค มีเดีย โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) จัด
โครงการหนึ่งคนให...หลายคนรับ “U-Talk Contest” เปนการประกวดการพูดประกอบการแสดงเพื่อ
รณรงคการบริจาคอวัยวะและเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต โดยมีนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา จํานวน 20 แหงเขารวมโครงการ เปนการเจาะเขากลุมเยาวชนในระดับอุดมศึกษาอยางตอ
เนื่องเพื่อใหเขาใจถึงประโยชนของการปลูกถายอวัยวะ และเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนรุนใหมให
ตระหนักถึงความสําคัญของการบริจาคอวัยวะ
ในปพ.ศ.2548 นี้ สภากาชาดไทย บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด และบริษัท อาร เค มีเดีย
โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) จะไดเริ่มจัดโครงการหนึ่งคนให...หลายคนรับ ตอน “ให เพื่อชีวิตใหม” โดยเนน
การใหความรูแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใหเปนตัวแทนเยาวชนคนรุนใหมในการรวม
รณรงคประชาสัมพันธการบริจาคอวัยวะตอไป
จากการที่ประชาชนสวนใหญเขาใจและเห็นประโยชนของการบริจาคอวัยวะแตยังไมตัดสินใจ
บริจาคอวัยวะ และในสวนที่ตัดสินใจไมบริจาคอวัยวะเพราะยังมีความเชื่อเกี่ยวกับชาติหนากลัวอวัยวะ
ไมครบ นั้น แสดงใหเห็นวาความเชื่อที่ผิดและบอกตอๆกันมามีอิทธิพลตอการตัดสินใจของประชาชนอยู
มาก สงผลใหการปฏิบัติงานของศูนยรับบริจาคอวัยวะยากลําบากขึ้น การสรางความรู ความเขาใจที่ถูก
ตองของประชาชนจึงเปนสวนสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานของศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ หนทางหนึ่ง
ที่นาจะพิจารณาคือการใหความรูแกเด็กนักเรียนในระดับตางๆอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดความรูที่ถูก
ตอง สรางความตระหนักถึงความสํ าคัญของการบริจาคอวัยวะ และนําไปสูการสนับสนุนการบริจาค
อวัยวะในที่สุด ซึ่งการเสริมสรางความรูเปนการดําเนินงานที่ตองใชเวลาแตสามารถปลูกฝงทัศนคติที่ดีได
อยางยาวนาน หากกระทรวงศึกษาธิการสามารถสรางหลักสูตรสําหรับเด็กระดับประถมศึกษาไปจนถึง
ระดับมัธยมศึกษา ใหมีความรูในสาขาวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริจาคและการปลูกถายอวัยวะอยาง
ตอเนื่องเปนระบบ เชน การสอนใหเด็กรูจักหนาที่และความสําคัญของอวัยวะตางๆ รูวาอวัยวะเหลานั้นมี
ความจําเปนตอชีวิตอยางไร หากสูญเสียการทํางานจะทําใหเกิดปญหาตอสุขภาพรางกายได และหนทาง
ในการรักษาโรคอวัยวะเสื่อมสภาพวิธีหนึ่งคือ การปลูกถายอวัยวะ รวมทั้งเรื่องสมองตายคืออะไร และ
เมื่อสมองตายแลวอวัยวะของบุคคลนั้นยังสามารถทําประโยชนไดตอไป หรืออาจจะสอดแทรกเรื่องการ
บริจาคอวัยวะลงในวิชาที่เกี่ยวของกับศาสนาหรือสังคมได โดยเนนใหเนนถึงเจตนารมณของผูมีจิต
ศรัทธาที่ตองการ “ให”เพื่อประโยชนตอบุคคลอื่นและสังคม เปนการใหโดยไมหวังผลตอบแทน การสราง
หลักสูตรอยางตอเนื่องในลักษณะนี้จะเปนการสรางฐานความรูที่มั่นคง ทําใหเด็กเกิดความคุนเคยกับการ
บริจาคอวัยวะไปจนถึงวัยผูใหญได และทําใหเรื่องการบริจาคอวัยวะเปนสิ่งที่ไมนากลัวตอไป แตการจัด
ทํ าหลักสูตรการศึกษาที่ไดมาตรฐานจํ าเปนตองมีกระบวนการขั้นตอนตางๆที่ตองใชเวลาคอนขางนาน
ดังนั้น โครงการหนึ่งคนให...หลายคนรับ ตอน “ให เพื่อชีวิตใหม” ที่ศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ รวมกับ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด และบริษัท อาร เค มีเดีย โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) จะไดดําเนินการในป
พ.ศ.2548 เพื่อรณรงคการบริจาคในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงเปนโครงการที่นาจะเกิด
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ประโยชนตอการดําเนินงานของศูนยรับบริจาคอวัยวะไดดี เนื่องจากสามารถดําเนินการไดทันที เพียง
ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารสถาบันการศึกษาตางๆเทานั้น
ในดานการใชสื่อประชาสัมพันธสูสาธารณชนที่ผานมาพบวาภาพยนตรโฆษณาสามารถสราง
กระแสการบริจาคไดอยางดีที่สุด เนื่องจากสามารถสื่อสารไดโดยตรงทั้งภาพและเสียง และสามารถเขา
ถึงประชาชนไดทั่วประเทศในเวลาเดียวกัน แตดวยปญหางบประมาณสําหรับการจัดสรางและเผยแพร
ภาพยนตรโฆษณาคอนขางสูง จึงทําใหไมสามารถดําเนินการไดในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ศูนยรับ
บริจาคอวัยวะฯ จึงไดขอความรวมมือจากรายการตางๆ ที่เผยแพรอยูแลวทางสถานีโทรทัศนในการ
ประชาสัมพันธ รวมดวยการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ ทั้งวารสาร โปสเตอรเผยแพรอยางตอเนื่อง โดยไดรับ
ความรวมมือจากศิลปนที่มีชื่อเสียง ในการประชาสัมพันธดวยดี
ด ว ยงานรั บบริ จาคอวัยวะเปนงานบุญงานกุศลที่ตองไดรับความรวมมือจากทุกๆฝาย เพื่อ
ประโยชนของประชาชนคนไทยโดยรวม ถามีเพียงโรงพยาบาลที่ทําการปลูกถายอวัยวะซึ่งมีจํานวนไม
มาก และศูนยรับบริจาคอวัยวะฯที่ดําเนินงานดวยการขอความรวมมือจากฝายตางๆเทานั้นอาจจะทําให
การบริจาคอวัยวะกาวเดินไปไดอยางชาๆ ไมสามารถรองรับกับความตองการอวัยวะสําหรับปลูกถายที่มี
จํานวนเพิ่มมากขึ้นอยูทุกวัน ดังนั้น การทําใหคนไทยทุกคนรับรู ยอมรับ และสนับสนุนการบริจาค
อวัยวะจึงตองอาศัยความรวมมืออยางจริงจังจากหลายฝาย โดยเฉพาะภาครัฐที่ตองมีนโยบายในการ
สนับสนุนสงเสริมที่ชัดเจน เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมมือกันทํางานไปในแนวทางเดียวกันให
สามารถเข าถึ งประชาชนทุ กภาคส ว นของสังคม ทั้งนี้เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนคนไทย
ทั่วประเทศนั่นเอง
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