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คลังเนื้อเยื่อ ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 
 

  ศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ ไดจัดตั้งคลังผิวหนังข้ึนเม่ือป พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือผูปวยท่ี

ไดรับบาดเจ็บจากแผลไหม น้ํารอนลวก หรืออาจเกิดจากเหตุวินาศภัยรุนแรงเชน แกสระเบิด การลอบวางเพลิง 

การวางระเบิด ซ่ึงในปจจุบัน มีการกอเหตุวินาศกรรม เพ่ิมมากข้ึนในหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทยเชนกัน  

บาดแผลท่ีไดรับหากบาดเจ็บเพียงเล็กนอยจะมีอาการปวดแสบปวดรอนพอทนได ในกรณีมีบาดแผลเปนบริเวณ

กวางและแผลลึกข้ันรุนแรง อาจเกิดภาวะขาดน้ําและติดเชื้อ จําเปนตองไดรับการรักษาโดยดวนเพ่ือปองกันการ

สูญเสียน้ํา การรักษาผูปวยแผลไหมน้ํารอนลวกในกรณีรุนแรงเชนนี้ จําเปนตองไดรับผิวหนังจากการบริจาค  

ศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ จึงไดดําเนินการจัดทํา จัดเก็บผิวหนังจากผูบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อท่ีเสียชีวิต เพ่ือ

ใหบริการแกโรงพยาบาลตาง ๆ ท่ัวประเทศ ท่ีมีความตองการใชผิวหนังจากผูบริจาคเนื้อเยื่อ โดยผิวหนังนี้ไดรับ

บริจาคจากผูบริจาคอวัยวะสมองตายและผูบริจาคเนื้อเยื่อเสียชีวิตท่ีหัวใจหยุดเตน โดยใชพ้ืนท่ีบริเวณ คลังเนื้อเยื่อ 

อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 6 เปนสถานท่ีปฏิบัติงาน ในการจัดทําและ

จัดเก็บผิวหนังจากผูบริจาค 

การรับบริจาคเนื้อเยื่อนั้นจําเปนตองมีการคัดเลือกและคัดกรองประวัติการเจ็บปวยและการติดเชื้อของ 

ผูบริจาคเนื้อเยื่อ เนื่องจากการบริจาคเนื้อเยื่อไมใชเพ่ือการรักษาชีวิต (life saving) แตเปนทางเลือกในการนําไป

รักษาผูปวย อีกท้ังยังตองผานกระบวนการจัดทําและจัดเก็บเนื้อเยื่อกอนนําไปใหผูปวยใช  ดังนั้นพยาบาล 

ผูประสานงานการรบับริจาคอวัยวะตองมีเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกผูบริจาคเนื้อเยื่อดังนี้ 

1. Tissue donor screening (การคัดเลือกผูบริจาคเนื้อเย่ือ) 

เกณฑการพิจารณาผูเสียชีวิตเพ่ือขอบริจาคผิวหนัง 

1.1 เกณฑการเปนผูบริจาค 

1.1.1 ผูบริจาคอวัยวะสมองตาย (donation after brain death - DBD)  

1.1.2 ผูบริจาคเสียชีวิตท่ีหัวใจหยุดเตน (donation after circulatory death - DCD) 

1.2 เกณฑอายุ รับอายุไมเกิน 80 ปในการบริจาคท้ังเพศหญิงและเพศชาย ท่ีมีน้ําหนักตั้งแต 50 

กิโลกรัม และสวนสูงตั้งแต 150 เซนติเมตร 

1.3 เกณฑระยะเวลาการเสียชีวิต 

1.3.1 ในกรณีผูบริจาคเนื้อเยื่อเสียชีวิตหัวใจหยุดเตน และ ได เก็บศพในหองเย็นภายใน

ระยะเวลา 10 ช่ัวโมงนับจากหัวใจหยุดเตน จะตองผาตัดจัดเก็บผิวหนังออกจากรางกาย

ผูเสียชีวิต และนําผิวหนังแชในน้ํายาถนอมผิวหนังท่ีผสมยาปฏิชีวนะ (50% glycerol + 

antibiotic) ภายใน 27 ช่ัวโมง  

1.3.2 ในกรณีผูบริจาคเนื้อเยื่อเสียชีวิตหัวใจหยุดเตน และ ไมได เก็บศพในหองเย็นภายใน

ระยะเวลา 10 ช่ัวโมงนับจากหัวใจหยุดเตน จะตองผาตัดจัดเก็บผิวหนังออกจากรางกาย

ผูเสียชีวิต และนําผิวหนังแชในน้ํายาถนอมผิวหนังท่ีผสมยาปฏิชีวนะ (50% glycerol + 

antibiotic) ภายใน 16 ช่ัวโมง  
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1.4 เกณฑการประเมินผิวหนังในผูบริจาคเนื้อเยื่อผิวหนัง 

การรับบริจาคเนื้อเยื่อผิวหนัง จะเปนการจัดเก็บผิวหนังกําพรา epidermis ภายในบริเวณรมผา 

(ตามภาพบริเวณพ้ืนท่ีท่ีระบายดวยสีฟา) เพ่ือนําไปรักษาผูปวย แผลไหม น้ํารอนลวกข้ันรุนแรง จึงขอใหถายรูป

เพ่ือทําการประเมินผิวหนังสงมาใหคลังเนื้อเยื่อพิจารณา โดยผูบริจาคควรมีผิวหนังท่ีผานการประเมิน ไมมีแผล 

แผลเปน โรคเชื้อรา กลาก เกลื้อน หูด ตกกระ โรคสะเก็ดเงิน (psoriasis) รอยสักหมึก สักน้ํามัน ไฝ ข้ีแมลงวัน 

ปาน การเจาะตามรางกาย ถามีสิ่งเหลานี้เปนจํานวนมากท่ีหลังหรือขาไมเหมาะสมท่ีจะบริจาคผิวหนัง โดยจะทํา

การประเมินผิวหนังบริเวณ ขาดานหนา ขาดานหลัง และแผนหลัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

                                       รูปท่ี 1 ภาพแสดงบริเวณท่ีจัดเก็บผิวหนัง 

 

1.5 เกณฑการเจ็บปวยหรือโรคในการไมรับเปนผูบริจาคเนื้อเยื่อ 

1.5.1 ประวัติติดเชื้อดังตอไปนี้ 

- วัณโรคท่ียังไมไดรับการรักษาหรือยังรักษาไมครบตามระยะเวลา 

- ซิฟลิสท่ียังไมไดรับการรักษา 

- การติดเชื้อราชนิดแพรกระจาย (systemic mycosis) 

- การติดเชื้อในกระแสโลหิต (septicemia) 

- การติดเชื้อไวรัส HIV และไวรัสตับอักเสบ 

1.5.2 พบหรือตรวจพบการติดเชื้อบริเวณผิวหนังท่ีบริจาค 

1.5.3 ประวัติการเจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง ยกเวน มะเร็งชนิดเริ่มตนของปากมดลูก 

1.5.4 โรคความจําเสื่อมหรือภาวะสมองเสื่อม (alzheimer’s disease) 

1.5.5 โรคเก่ียวกับภาวะภูมิคุมกันของรางกาย ดังตอไปนี้  
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- โรคขอรูมาตอยด 

- โรค SLE 

- polyarteritis nodosa 

- sarcoidosis 

- myasthenia gravis 

1.5.6 ประวัติการสัมผัสหรือไดรับสารพิษ ดังตอไปนี้สูรางกาย 

- ไซยาไนด 

- ตะก่ัว 

- ปรอท 

- ทองคํา 

- สารพิษชนิดอ่ืน (อยูในดุลยพินิจของแพทย) 

1.5.7 เคยไดรับรังสีรักษาบริเวณท่ีบริจาค ผิวหนัง  

1.5.8 ประวัติ เปนโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย (end stage renal failure) และไดรับการรักษา

ดวยวิธีการฟอกเลือด (hemodialysis :HD), การลางชองทองถาวร (continuous 

ambulatory peritoneal dialysis :CAPD) 

1.5.9 ประวัติการรับการรักษาดวยวัคซีนหรือ immuno globulin ไดแกการรับ immuno 

globulin Hepatitis A หรือ B 

1.5.10 ประวัติไดรับการปลูกถายอวัยวะภายในระยะเวลา 12 เดือน 

1.5.11 ปวยเปนโรคมาเลเรียในระยะเวลา 3 ปหรือไดเดินทางเขาสูท่ีภูมิประเทศท่ีมีความชุกของ

มาเลเรียสูง ในระยะเวลา 12 เดือน 

1.5.12 ไฟฟาดูด high voltage electrocution 

1.5.13 จมน้ํา (ประเภทน้ําท่ีจม contaminate for water-borne microorganisms ระยะเวลาท่ี

จมน้ํา อุณหภูมิของน้ํา ฯลฯ) 

1.6 เกณฑดานพฤติกรรมและความเสี่ยงอ่ืน ๆ  

1.6.1 มีประวัติการใชสารเสพติดท้ังชนิด เสพ หรือฉีดเขาหลอดเลือดในระยะ 1 ป 

1.6.2 มีประวัติเปนโรคทางพันธุกรรมท่ีทําใหเลือดแข็งตัวชาผิดปกติและเคยไดรับการรักษาดวย 

human-derived clotting factor concentrates  

1.6.3 มีประวัติมีเพศสัมพันธกับหญิงหรือชายขายบริการภายใน 1 ปท่ีผานมา 

1.6.4 ชายรักรวมเพศ  ซ่ึงมีพฤติกรรมเสี่ยงภายใน 5 ป กอนเสียชีวิต 

1.6.5 ผูเขาขายขายบริการทางเพศ ภายใน 5 ป กอนเสียชีวิต 

1.6.6  มีประวัติสัมผัสหรือสงสัยวาสัมผัสกับเชื้อไวรัสเอดส HIV ไวรัสตับอักเสบชนิด บี หรือซี HBV 

and/or HCV เชนโดนเข็มตํา หรือมีแผลเปดท่ีไดรับเชื้อ ภายในเวลา 12 เดือนท่ีผานมา 
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1.6.7 มีประวัติตองโทษจําคุกในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา 

1.6.8 มีประวัติไดรับการรักษาโรคซิฟลิสหรือหนองในภายในระยะเวลา 12 เดือนท่ีผานมา 

1.6.9 ประวัติการสัก ท้ังสักหมึก, สักน้ํามัน การเจาะตามรางกาย การฝงเข็ม โดยใชเข็มรวมกับผูอ่ืนใน

ระยะ 1 ปท่ีผานมากอนเสียชีวิต 

1.7 การตรวจเลือดเพ่ือคัดกรองการติดเชื้อ 

เม่ือญาติผูเสียชีวิตเซ็นยินยอมบริจาคแลว คลังเนื้อเยื่อจะทําการตรวจเลือดเพ่ือคัดกรองการ 

ติดเชื้อ  ของผูบริจาคผิวหนังเชนเดียวกับการบริจาคอวัยวะ โดยทางศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ ขอใหทางโรงพยาบาล

ท่ีมีผูบริจาคเนื้อเยื่อ ทําการตรวจคัดกรองการติดเชื้อในเบื้องตนใหกอนไดแก HIVAg/Ab HBsAg  HCVAb  

Syphilis HBcAb  HBsAb (ถาทางโรงพยาบาลสามารถตรวจได) และจัดเก็บเลือดของผูบริจาคผิวหนังไดแก clot 

Blood 20 cc.  EDTA Blood 24 cc. สงมายังศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ เพ่ือทําการตรวจคัดกรอง โดยมีรายละเอียด

ในการตรวจ ตามตารางท่ี 1 และการแปลผลการตรวจคัดกรองใชหลักเกณฑท่ีตางจากการบริจาคอวัยวะ 

รายละเอียดตาม ตารางท่ี 2 นอกจากการตรวจเลือดเพ่ือคัดกรองการติดเชื้อไวรัสแลว ยังตองทําการตรวจเพาะ

เชื้อในผูบริจาคเนื้อเยื่อ ไดแก sputum G/S, sputum c/s, urine c/s, hemo c/s 
 

ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดการตรวจ Infectious marker และ Hepatic profile 
 

Infectious marker Hepatic profile 

HIV Ag/Ab HBsAg 

CMV IgG HBsAb 

CMV IgM HBcAb 

Syphilis HCVAb 

HIV/HBV/HCV/NAT  
  

ตารางท่ี 2 แสดงการแปลผลและการรับผูบริจาคเน้ือเยื่อ 
 

 HBsAg, HBcAb HBsAb HBV(NAT) HCV Ab HCV (NAT) CMV IgM  syphilis การรับฝาก 

1 - - - - - - - - รับ 

2 + - - -     ปฏิเสธ 

3 + + - -     ปฏิเสธ 

4 - + - -     ปฏิเสธ 

5 - + + < 10 IU/L -     ปฏิเสธ 

6 - + + > 10 IU/L -     รับ 

7 - - - +     ปฏิเสธ 

8     + -   ปฏิเสธ 

9     - +   ปฏิเสธ 

10       +  ปฏิเสธ 

11        + ปฏิเสธ 
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2. การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณและน้ํายาท่ีใชในการจัดเก็บผิวหนัง 

เม่ือพยาบาลผูประสานงานการปลูกถายอวัยวะทําการคัดเลือกผูเสียชีวิตผานตามเกณฑและญาติยินยอม

บริจาค จะประสานงานเคลื่อนยายผูบริจาคผิวหนังเขามาภายในหองผาตัด หลังจากนั้นพยาบาลหองผาตัดมี

บทบาทและความรับผิดชอบตรวจสอบความถูกตองในการระบุตัวผูบริจาคผิวหนัง ตรวจสอบความสมบูรณของใบ

ยินยอมของญาติผูบริจาคอวัยวะและแฟมประวัติใหเรียบรอยแลวจึงมีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชใน

จัดเก็บผิวหนัง 

เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในจัดเก็บผิวหนังออกจากผูบริจาคผิวหนังสามารถจําแนกไดเปน เครื่องมือ 

sterile และเครื่องมือ non sterile อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เอกสารตางๆ นอกจากนี้ยังตองเตรียมยาปฏิชีวนะ

สําหรับการเก็บถนอมผิวหนัง โดยมีวิธีการเตรียมน้ํายาปฏิชีวนะ ดังตารางท่ี 3   

เครื่องมือ sterile และเครื่องมือ non sterile มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 เครื่องมือ sterile 

2.1.1 major or minor set 1 set  

2.1.2 dermatome set 1 set 

2.1.3 blade dermatome 3 – 4 ใบ 

2.1.4 lubricant oil 

2.1.5 หอผาผาตัด 2 ชุด 

2.1.6 เสื้อกาวน 3 ตัว 

2.1.7 ถุงมือปลอดเชื้อ 

2.1.8 ผาซับเลือดในการผาตัด 

2.1.9 อาง ขัน ถวย ชามรูปไต ฯลฯ 

2.1.10 Prep tray skin 2 ชุด  

2.1.11 ถุงพลาสติกเย็นปลอดเชื้อ 3 ใบ 

2.1.12 cord tape หรือเชือก 3 เสน 

2.1.13 กระปุกปลอดเชื้อสําหรับบรรจุผิวหนัง 

2.2 เครื่องมือ Non sterile 

2.2.1 โตะเตรียมเครื่องมือผาตัด 1 โตะ 

2.2.2 โตะเตรียมยาปฏิชีวนะ 1 โตะ 

2.2.3 ขาตั้งสําหรับแขวนน้ําเกลือ 2 อัน (นํามาหอยขาผูบริจาค สําหรับทําความสะอาดผิวหนัง) 

2.2.4 ring stand 1-2 อัน (มีหรือไมก็ได) 

2.2.5 0.9% sodium chloride ขนาด 1,000 ml แชเย็น 2 ขวด 

2.2.6 กระติกสําหรับบรรจุกระปุกผิวหนังพรอมน้ําแข็งเกล็ด 

2.2.7 ถุงพลาสติกขนาดใหญสําหรับหุมกระติกพรอมเทป 
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รูปท่ี 2 โตะเครื่องผาตดัจัดเก็บผิวหนัง 

รูปท่ี 4 ผากอสปดแผลท่ีขาท้ัง 2 ขางและแผนหลัง 

elastic bandage ขนาด 4 น้ิวและ 6 น้ิว 

 

รูปท่ี 5 ชุดยาปฏิชีวนะ vancomycin, streptomycin 

        penicillin G sodium และอุปกรณท่ีใชเตรียมยา 

รูปท่ี 3 เครื่อง dermatome พรอม blade dermatome 
 

2.2.8 ปายระบุขอมูลผูบริจาคผิวหนังท่ีมีซองกันน้ํา 

2.2.9 ผากอสปดแผลท่ีขาท้ัง 2 ขางและแผนหลัง 

2.2.10 roll gauze 

2.2.11 elastic bandage ขนาด 4 นิ้วและ 6 นิ้ว 

2.2.12  fixomull หรือ พลาสเตอรปดแผลท่ีแผนหลัง 

2.3 ชุดยาปฏิชีวนะและน้ํายาท่ีตองใช 

2.3.1 vancomycin 500 mg 1 vial 

2.3.2 streptomycin 1,000 mg 1 vial 

2.3.3 penicillin G sodium 1,000,000 unit 1 vial 

2.3.4 100 % glycerol 500 ml 1 ขวด 

2.3.5 sterile water injection ขนาด10 ml 3 ampoules 
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ตารางท่ี 3 แสดงวิธีการเตรยีมยาปฏิชีวนะและอัตราการผสมกับ glycerol 100% 
 

 

             Antibiotic 

 

วิธีผสม 

glycerol 100% 250 ml+ 

0.9%NaCl 250 ml = 

glycerol 50% 500 ml 

vancomycin 500 mg 

 

 

ผสม sterile water injection10 ml ลงใน vial เขยา

จนละลายไดยาปริมาณ 10 ml  

10 ml (500 mg) 

streptomycin 1,000 mg ผสม sterile water injection 4 ml ลงใน vial เขยาจน

ละลาย ไดยาปรมิาณ 5 ml  

2.5 ml (500 mg) 

penicillin G sodium 

 1,000,000 unit 

ผสม sterile water injection 4 ml ลงใน vial เขยาจน

ละลาย ไดยาปรมิาณ 5 ml  

2.5 ml (500,000 unit) 

 

การเตรียมน้ํายาสําหรับถนอมผิวหนัง 

ผสมน้ํายา – 100 % glycerol 250 ml + 0.9% Sodium chloride 250 ml = 50% glycerol 500   ml 

     - antibiotic: vancomycin 500 mg 

            streptomycin 500 mg 

            penicillin G Sodium 500,000 U 

นําน้ํายาถนอมผิวหนังท่ีเตรียมไวใสกระปุกปลอดเชื้อสําหรับเก็บผิวหนัง  

หมายเหตุ: น้ํายา 100 % glycerol เม่ือเปดใชแลวสามารถเก็บไวได 1 เดือนหลังจากเปดขวด 

 

3. วิธีการจัดเก็บผิวหนังจากผูบริจาคผิวหนัง 

การเตรียมพ้ืนท่ีผิวหนังท่ีจัดเก็บ 

- ตรวจประเมินผิวหนังอีกครั้งหนึ่ง โดยดูวามีรอยแผลเปน โรคเชื้อรา กลาก เกลื้อน ตกกระ รอยสัก ไฝ  

ข้ีแมลงวัน วามีหรือไมมี  

- โกนขนบริเวณท่ีจัดเก็บผิวหนัง  

ในการจัดเก็บผิวหนังจากผูบริจาคผิวหนัง ทําการจัดเก็บ 2 ทา คือ ทานอนหงาย (supine position) และ 

ทานอนคว่ํา (prone position) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 first procedure: supine position  

บริเวณท่ีจัดเก็บ  ผิวหนังบริเวณดานหนาขาท้ัง 2 ขางท้ังทอนบนและทอนลาง 

3.1.1 จัดทาผูบริจาคผิวหนังโดยแขวนปลายเทาท้ัง 2 ขางไวกับขาตั้งสําหรับแขวนน้ําเกลือ ฟอก

ทําความสะอาดผิวหนัง ต้ังแตใตสะดือ groin ถึงปลายเทาท้ัง 2 ขาง จํานวน 2 รอบ ดวย

น้ํายา hibitane scrub และ 0.9% Sodium chloride ในอัตราสวน 1:1 
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  รูปท่ี 6 ชุด Prep tray skin พรอมนํ้ายาทําความสะอาด 

 

 
 

รูปท่ี 7 ภาพการปูผาพรอมผาตัดทานอนหงาย 

รูปท่ี 8 ทาจับ dermatome ในการไถผิวหนัง รูปท่ี 9 ภาพแชผิวหนังใน 0.9% sodium chloride เย็น 

3.1.2 ทาน้ํายาฆาเชื้อทําความสะอาดผิวหนังดวยน้ํายา 2% chlorhexidine  in 70% alcohol 

บริเวณเดียวกับท่ีฟอกทําความสะอาด 

3.1.3 ปูผาปลอดเชื้อใหครอบคลุมบริเวณท่ีตองการจัดเก็บผิวหนัง ตลอดจนดานขางของลําตัวผู

บริจาคผิวหนังท้ัง 2 ขาง 

3.1.4 หอเทาท้ัง 2 ขางดวยผาปลอดเชื้อและพับผาผืนเล็กปดท่ี groin  

3.1.5 นําเครื่อง dermatome ท่ีประกอบ blade ตั้งความหนาของเครื่องในการไถผิวหนังใหอยู

ระหวาง 0.2-0.4 มิลลิเมตร (ความหนาสามารถปรับไดแลวแตสภาพผิวของผูบริจาค

ผิวหนังเม่ือไถผิวหนังแลวบางหรือหนาเกินไป)  

3.1.6 ทา lubricant oil บริเวณท่ีจะจัดเก็บผิวหนัง จับเครื่อง dermatome ใหทํามุมกับพ้ืนท่ีท่ี

จะไถประมาณ 45 องศา ใชแรงพอประมาณดันเครื่อง dermatome ไปขางหนาโดย

สังเกตุดูความสมํ่าเสมอของผิวหนัง ถาลักษณะผิวท่ีไถดูไมสมํ่าเสมออาจตองปรับแรงใน

การกดใหม 

3.1.7 นําผิวหนังท่ีไดแชใน 0.9% sodium chloride เย็นและไถผิวหนังในบริเวณท่ีเหลือดวย

เทคนิคเดียวกันนี้จนครบ 

3.1.8 พยาบาลและทีมเก็บเครื่องมือผาตัดและอุปกรณตางๆแบบสะอาดปราศจากเชื้อไวสําหรับ

ใชตอในทานอนคว่ํา 
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ภาพท่ี 10 จัดทาผูบริจาคผิวหนัง

นอนควํ่าหอยปลายเทา 2 ขาง 

ภาพที่ 12 การแกวงลางผิวหนังดวย 0.9% sodium chloride    ภาพที่ 13 ภาพการนําผิวหนังแชลงใน 50% glycerol + antibiotic 

 

3.2 second procedure: prone position 

บริเวณท่ีจัดเก็บ ผิวหนังบริเวณขาดานหลังท้ัง 2 ขาง ท้ังทอนบน ทอนลางและแผนหลัง 

3.2.1 จัดทาผูบริจาคผิวหนังโดยแขวนปลายเทาท้ัง 2 ขางไวกับขาตั้งสําหรับแขวนน้ําเกลือ ฟอก

ทําความสะอาดผิวหนังตั้งแตคอถึงปลายเทาท้ัง 2 ขางจํานวน 2 รอบดวยน้ํายา hibitane 

scrub และ 0.9% sodium chloride ในอัตราสวน 1:1 

3.2.2 ทาน้ํายาฆาเชื้อทําความสะอาดผิวหนังดวยน้ํายา 2% chlorhexidine  in 70% alcohol 

บริเวณเดียวกับท่ีฟอกทําความสะอาด 

3.2.3 ปูผาปลอดเชื้อใหครอบคลุมบริเวณท่ีตองการจัดเก็บผิวหนัง ตลอดจนดานขางของลําตัวผู

บริจาคผิวหนังท้ัง 2 ขาง 

3.2.4 หอเทาท้ัง 2 ขางดวยผาปลอดเชื้อและพับผาผืนเล็กปดบริเวณกนและ groin 

3.2.5 ทา lubricant oil บริเวณท่ีจะจัดเก็บผิวหนังใชเครื่อง dermatome ไถผิวหนังบริเวณท่ี

จะจัดเก็บท้ังหมดดวยเทคนิคเดียวกับทานอนหงาย 

3.2.6  ลางผิวหนังดวย 0.9% sodium chloride เย็นประมาณ 1000-2000 ml โดยการแกวง

ลางและเปลี่ยนน้ําประมาณ 3-4 ครั้งจนผิวหนังสะอาดซับใหหมาดดวยผา gauze  

3.2.7 นําผิวหนังแชลงในน้ํายา 50% glycerol + antibiotic ท่ีเตรียมใสกระปุกไวแลวปดฝาใหแนน  

3.2.8 บันทึกเวลาท่ีนําผิวหนังแชใน 50% glycerol + antibiotic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 ภาพการปูผาท้ังหมดทาควํ่า
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ภาพท่ี 14 การบรรจุผิวหนังใสถุงช้ันท่ี 1 

ภาพท่ี 17 การบรรจุผิวหนังลงกระติก 

ภาพท่ี 15 ภาพ label ผูกถุง ภาพท่ี 16 ภาพตัวอยางการบรรจผุิวหนังพรอม label 

3.3 การบรรจุผิวหนัง 

3.3.1 นํากระปุกท่ีบรรจุผิวหนัง ใสลงในถุงพลาสติกเย็นปลอดเชื้อชั้นแรก ไลอากาศในถุงออก 

บิดปากถุงใหเปนเกลียวแลวผูกดวยเชือก หรือ cord tape ผูกเง่ือนตายจากนั้นพับปากถุง

ลงมาแลวผูกเง่ือนตายอีกครั้งหนึ่ง 

3.3.2 นํากระปุกบรรจุผิวหนังท่ีใสถุงชั้นท่ี 1 บรรจุลงในถุงชั้นท่ี 2 และ 3 ไลอากาศในถุงออก 

บิดปากถุงใหเปนเกลียวแลวผูกดวยเชือก หรือ cord tape ผูกเง่ือนตาย จากนั้นพับปาก

ถุงลงมาแลวผูกเง่ือนตายอีกครั้งหนึ่ง 

3.3.3 นําปายระบุรายละเอียด ชื่อ-นามสกุลของผูบริจาค HN โรงพยาบาล เวลาท่ีเสียชีวิต หรือ 

clamp time เวลาท่ีนําผิวหนังแชใน 50% glycerol + antibiotic โดยนําปายใสใน

ถุงพลาสติกกันน้ําและผูกไวท่ีปมดานนอกของกระปุกท่ีบรรจุผิวหนัง  

3.3.4 เตรียมกระติกน้ําแข็งสําหรับบรรจุผิวหนัง โดยนําถงุพลาสติกเย็นปูรองภายในกระติก 

จากนั้นบรรจุน้ําแข็งเกล็ดละเอียดลงในกระติกนํากระปุกท่ีบรรจุผิวหนังแชลงในกระติก

น้ําแข็ง ดูใหน้ําแข็งปกคลุมกระปุก บิดปากถุงใหเปนเกลียวแลวผูกดวยเชือกปดฝากระติก

แลวพันดวยเทปใหรอบฝากระติก 
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ภาพท่ี 19 การปดแผลท่ีขา ภาพท่ี 18 การปดแผลท่ีหลัง 

3.4 การปดแผล 

3.4.1 นําผา gauze แผนใหญปดแผลบริเวณขาท้ัง 2 ขางท่ีไถผิวหนังออก โดยใหมีความหนา

พอสมควร  

3.4.2 พันทับดวย elastic bandage ขนาด 4 นิ้วหรือ 6 นิ้ว ข้ึนอยูกับขนาดขาของผูบริจาค

ผิวหนังถาแผลมีเลือดซึมมากตองพันใหแนนเพ่ือเปน pressure dressing  

3.4.3 นําผา gauze ผืนใหญปดแผลบริเวณแผนหลังโดยใหมีความหนาพอสมควร 

3.4.4 ปดทับดวย fixomull หรือพลาสเตอรท่ีผา gauze 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 การจัดการศพ 

การจัดการศพของผูบริจาคผิวหนังนั้นข้ึนอยูกับนโยบายของแตละโรงพยาบาล สําหรับผูบริจาคท่ี

เปนเคสนิติเวชท่ีจําเปนตองไดรับการตรวจศพตามกฏหมายกอน หลังจากนั้นจึงมอบศพใหญาตินําไปประกอบพิธี

ทางศาสนา 

 

4. การจัดสงผิวหนัง 

การจัดสงกระติกบรรจุผิวหนังกลับมายังศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ นั้นใหนําถุงพลาสติกหุมกระติกบรรจุ

ผิวหนังผูกดวยเชือกใหเรียบรอยกอนนําไปบรรจุลงในกลองพัสดุปดดวยเทปกาวใหรอบกลองกระดาษ จาหนาถึง

ศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ การจัดสงผิวหนังนั้นทางโรงพยาบาลควรเลือกชองทางท่ีสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด โดย

ผิวหนังตองถูกจัดสงมาถึง ศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ ภายในไมเกิน 24 ชั่วโมงนับจากผิวหนังถูกแชในน้ํายาถนอม

ผิวหนังเพราะทางคลังเนื้อเยื่อ ศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ ตองนําผิวหนังมาผานกระบวการจัดเก็บในหองคลีนรูม 

ชองทางตางๆท่ีสามารถจัดสงผิวหนังมีดังนี้ 

4.1 สายการบิน  

การสงผิวหนังมาทางเครื่องบินสายการบินท่ีใหการสนับสนุนท้ังหมด 3 สายการบินคือ สายการบิน

ไทยสมายล แอรเวย จํากัด บริษัทสายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) และบริษัทการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

โดยศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ จะทําหนังสือขอความอนุเคราะหขนสงผิวหนังและยกเวนคาระวางขน สงให

โรงพยาบาลเพ่ือแจงแกสายการบิน 
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ภาพท่ี 20 ภาพข้ันตอนการบรรจกุระติกใสกลองกระดาษเพ่ือทําการจัดสง 

4.2 รถโดยสารประจําทาง 

การสงผิวหนังมาทางรถโดยสารประจําทาง ศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ รับผิดชอบจายคาขนสงตาม

จริง เม่ือจัดสงเรียบรอยแลวทางโรงพยาบาลแจงรายละเอียดการจัดสงมายังคลังเนื้อเยื่อดังนี้ หมายเลขรถโดยสาร

ประจําทาง  ชื่อผูรับฝากหรือพนักงานขับรถพรอมเบอรโทรติดตอ เวลาท่ีรถออกจากสถานีตนทางและเวลาท่ีรถถึง

สถานปีลายทาง สถานีปลายทางท่ีจะใหไปรับผิวหนัง หรืออ่ืนๆระบุเพ่ิมเติม 

4.3 รถตูโดยสาร 

การสงผิวหนังมาทางรถตูโดยสาร ทางศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ รับผิดชอบจายคาขนสงตามจริง เม่ือ

จัดสงเรียบรอยแลวทางโรงพยาบาลแจงรายละเอียการจัดสงมายังคลังเนื้อเยื่อดังนี้ หมายเลขรถตูโดยสาร  ชื่อผูรับ

ฝากหรือพนักงานขับรถพรอมเบอรโทรติดตอ เวลาท่ีรถออกจากสถานีตนทางและเวลาท่ีรถถึงสถานีปลายทาง 

สถานีปลายทางท่ีจะใหไปรับผิวหนัง หรืออ่ืนๆระบุเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การบันทึกและการจัดการเอกสาร 

ขอมูลของผูบริจาคผิวหนังมีความสําคัญในการพิจารณาคัดกรองความเหมาะสมของผูบริจาค จึง

จําเปนตองบันทึกรายละเอียดลงในเอกสาร ดังนี้ 

5.1 donor check list  

5.1.1 หนาแรก บันทึกประวัติ การวินิจฉัยโรค การรักษา โรคประจําตัว พฤติกรรมความเสี่ยง

ตาง ๆ  

5.1.2 หนาท่ี 2 บันทึกผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ไดแก infectious marker, cbc, chest 

x-ray, sputum G/S, sputum c/s, urine c/s, hemo c/s  

5.2 ใบยินยอมของญาติผูบริจาคอวัยวะ  โดยระบุเนื้อเยื่อผิวหนังท่ีจะบริจาคและบันทึกเพ่ิมเติม กรณี

ญาติท่ีมีอํานาจลงนามลําดับแรกไมไดเปนผูลงนาม  

5.3 skin donor record บันทึกรายละเอียดเก่ียวกับ การวินิจฉัยโรค วันท่ีและเวลาการเสียชีวิต การ

นํารางเขาตูเย็น การลงรายละเอียดการประเมินผิวหนัง บุคลากรในทีมผาตัดและรายละเอียดการ

บันทึกเวลาในข้ันตอนการจัดเก็บผิวหนัง 
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5.4 แบบฟอรมขอเบิกอุปกรณเวชภัณฑสําหรับจัดเก็บผิวหนัง ในกรณีตองการเบิกอุปกรณเวชภัณฑ

ในการจัดเก็บผิวหนังเพ่ิมเติม หรือทดแทน โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรมสงมายังคลัง

เนื้อเยื่อ ศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ เพ่ือดําเนินการจัดสงไปยังโรงพยาบาล 

5.5 แบบฟอรมจัดสงและรับผิวหนัง สําหรับบันทึกรายละเอียดในการจัดสงผิวหนังบริจาค มายังศูนย

รับบริจาคอวัยวะฯ  

5.6 แบบฟอรมการสนับสนุนคาใชจายในการรับบริจาคผิวหนัง ศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ จะ

ดําเนินการจัดสงแบบฟอรมการสนับสนุนคาใชจายในการรับบริจาคผิวหนัง สําหรับโรงพยาบาลท่ีมี

ผูบริจาคผิวหนังภายหลังจากกระบวนการรับบริจาคผิวหนังสิ้นสุด  เพ่ือดําเนินการจายคาตอบแทน

การใชหองผาตัด และบุคคลากรในทีมขอรับบริจาคและจัดเก็บผิวหนัง   

ในกรณีท่ีเปนผูบริจาคผิวหนังท่ีเปนผูบริจาคอวัยวะสมองตายไมตองกรอกรายละเอียดแบบฟอรม donor 

check list และใบยินยอมของญาติผูบริจาคอวัยวะ เพราะเปนเอกสารท่ีทางทีมรับบริจาคอวัยวะดําเนินการแลว   

เม่ือทีมบุคลากรไดทําการจัดเก็บผิวหนังเรียบรอยแลว ใหดําเนินการจัดสงผิวหนังพรอมดวยเอกสาร

ดังกลาว สงกลับมายัง คลังเนื้อเยื่อ ศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ  

 

6. การสนับสนุนการรับบริจาคผิวหนัง 

เม่ือไดรับบริจาคผิวหนังจากผูเสียชีวิต ทางศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ ขอมอบรายการตาง ๆ ดังแนบ 

เพ่ือตอบแทนญาติผูบริจาคผิวหนังท่ีมีจิตใจท่ีเปนกุศลในการบริจาค ดังนี้ 

1. มอบเกียรติบัตรสภากาชาดไทย เชิดชูความดีผูบริจาคผิวหนัง 
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2. มอบพวงหรีดเพ่ือเคารพศพผูบริจาคผิวหนัง 

3. จัดหาโลงศพและรถสงศพในกรณีถาญาติรองขอ 

4. มอบสิทธผิูมีอุปการคุณสภากาชาดไทย ระดับทอง (ขอ 4.4) แกทายาท 1 คนของผูบริจาคผิวหนัง 

5. ขอพระราชทานเพลิงศพหรือดินฝงศพในกรณีถาญาติรองขอ 

 

หมายเหตุ: หากมีขอสงสัย กรุณาติดตอเจาหนาท่ีคลังเนื้อเยื่อ โทร 09 2247 9864 หรือ 0 2256 4045-6 ตอ 2508 

    www.redcross.or.th , www.organdonate.in.th 

    E-mail: odc-tsb@redcross.or.th  

Line ID: odctsb 

 

http://www.redcross.or.th/
http://www.organdonate.in.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 
 

  



Skin Donor Record 

วันท่ี______________ 

ช่ือ-นามสกุล ___________________________ อาย ุ______ เพศ _______ Blood Group__________________  

Donor Location: ________________________________________   HN : ____________________________   

Diagnosis: _______________________________________________________________________________    

วันท่ีเสียชีวิต _______________________ เวลาท่ีเสียชีวิต/ Aortic clamp time___________________________ 

รางเขาตูเย็น � ไมเขา � เขา  วันท่ี _______________________ เวลา _________________________________  

Physical Examination                นํ้าหนัก ___________ กก.  สวนสูง ____________ ซม. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานท่ีทําผาตดั ________________________________________  

ทีมผาตดั   1.____________________________________________  

   2.____________________________________________ 

   3.____________________________________________ 

   Circulator __________________________________________________________________ 

วันท่ีทําผาตัด: _______________________เวลาเริ่ม:___________ เวลาเสร็จ: ___________________ 

ยาปฏิชีวนะเตรียมโดย:______________________ วันท่ี:________________ เวลา:_______________ 

Skin Placed in 50% Glycerol with antibiotic: วันท่ี:________________ เวลา:_________________ 

Package placed in Container: วันท่ี:__________________________    เวลา:_________________ 

 

 

1._________________________ 
2._________________________ 
3._________________________ 
4._________________________ 
5._________________________ 
6._________________________ 
7._________________________ 
8._________________________ 
9._________________________ 
10._________________________ 
11._________________________ 
12._________________________ 
13._________________________ 
14._________________________ 
15._________________________ 
 

Rt. Rt. Lt. Lt. 


