
คนไทย  คิดเห็นอยางไรกับการบริจาคอวัยวะ

นายแพทยวิศิษฏ  ฐิตวัฒน *   ยุวดี  อรรถจารุสิทธ์ิ **

ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เปนหนวยงานกลางที่ดูแลงานรับบริจาคอวัยวะจาก 
ผูเสียชีวิตสมองตายเพื่อจัดสรรใหกับผูรอรับอวัยวะในโรงพยาบาลที่เปนสมาชิกศูนยรับบริจาคอวัยวะ
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ เสมอภาค และเปนธรรม โดยไมมีการซื้อขายอวัยวะ ตามนโยบายที่ได
วางไวตั้งแตเร่ิมเปดดํ าเนินการ โดยไดรับความรวมมือจากโรงพยาบาลที่มีผูบริจาคอวัยวะแจงเร่ืองความ
ประสงคของญาติผูเสียชีวิต หรือแพทยและพยาบาลท่ีใหการดูแลผูปวยตระหนักถึงความสํ าคัญน้ีและได
แจงการบริจาคอวัยวะมายังศูนยฯ แตการไดรับบริจาคก็ยังไมเพียงพอตอการปลูกถายอวัยวะ  เน่ืองจาก
จํ านวนการไดรับบริจาคอวัยวะยังนอยอยูมาก เม่ือเปรียบเทียบกับจํ านวนผูรอรับอวัยวะที่เพิ่มข้ึนอยู
ตลอดเวลา  และระบบการประกันสุขภาพในปจจุบัน เชน สํ านักงานประกันสังคมไดขยายขอบเขต 
รับรองคารักษาพยาบาลในการปลูกถายอวัยวะเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงประเภท ทํ าใหผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะ
สุดทายที่แตเดิมรักษาดวยการฟอกเลือดหรือลางไตทางชองทองแตไมสามารถเขามาในระบบการ 
ปลูกถายอวัยวะเน่ืองจากปญหาดานเศรษฐกิจอาจจะเขามาเปนผูรอรับไตมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะทํ าใหความ
ตองการอวัยวะสํ าหรับปลูกถายเพิ่มมากข้ึนเปนลํ าดับได  ดังน้ัน จึงเปนความสํ าคัญอยางย่ิงท่ีทุกฝายที่
เกี่ยวของกับการบริจาคและการปลูกถายอวัยวะจะตองประสานความรวมมือกันเพื่อใหการบริจาคอวัยวะ
เปนที่รูจักและยอมรับของประชาชนคนไทยทั่วประเทศอยางกวางขวาง

เม่ือเร่ิมเปดดํ าเนินการในป พ.ศ.2537 ศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ ไดจัดทํ าสื่อประชาสัมพันธ 
ทุกประเภท ท้ังแผนพับใบแสดงความจํ านงบริจาคอวัยวะ โปสเตอร 3 ชุด ภาพยนตรโฆษณา จํ านวน  
3 เร่ือง  สปอตวิทยุ และนํ าออกเผยแพรผานชองทางตางๆทั่วประเทศ ท้ังโรงพยาบาล เหลากาชาด
จังหวัด กิ่งกาชาดอํ าเภอ หนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ รวมทั้งไดจัดกิจกรรมพิเศษรณรงคสํ าหรับกลุม
เปาหมายที่แตกตางกันไปพรอมกับออกหนวยนอกสถานที่รับแสดงความจํ านงบริจาคอวัยวะ เชน 
กิจกรรมทางศาสนาของวัด งานกาชาด หางสรรพสินคาตางๆ การประชุมวิชาการในโรงเรียนระดับมัธยม
ศึกษา การประชุมวิชาการทางการแพทย กิจกรรมพิเศษที่โรงพยาบาลตางๆไดจัดข้ึน เปนตน ในปตอๆ
มา ไดเพิ่มสื่อและชองทางการประชาสัมพนัธเพิ่มมากข้ึน โดยการจัดทํ าแผนพับแบบใหม  โปสเตอร  
จัดสงใหกับหนวยงานตางๆเชนเคยและไดขยายหนวยงานเพิ่มข้ึนอีก  มีการจัดกิจกรรมรณรงคการ
บริจาคอวัยวะรวมกับหนวยงานอื่นๆ เชน การจัดโครงการบริจาคอวัยวะเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสทรงครองราชยครบ 50 ป รวมกับองคการโทรศัพทแหงประเทศ
ไทย (ในขณะน้ัน) โดยการจัดกิจกรรมรวมกับศูนยบริการขององคการโทรศัพทฯท่ัวประเทศ  การรณรงค

                                                
*   ผูอํ านวยการศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
** หัวหนาฝายปฏิบัติการ ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
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การบริจาคอวัยวะที่ดีท่ีสุดคือการจัดทํ าภาพยนตรโฆษณาเร่ือง “ผูให” เม่ือปลายป พ.ศ.2539 โดยไดรับ
ความอนุเคราะหจากบริษัท ไทยประกันชีวิต จํ ากัด ท้ังการจัดสรางและการเผยแพรภาพยนตรทางสถานี
โทรทัศนในหวงเวลาที่มีผูชมมาก รวมท้ังการเผยแพรภายในโรงภาพยนตรท่ัวประเทศ ทํ าใหการบริจาค
อวัยวะเปนที่รูจักของประชาชนมากขึ้น ซ่ึงประเมินไดจํ านวนผูแสดงความจํ านงบริจาคอวัยวะที่เพิ่มข้ึน
อยางชัดเจน และเปนจุดเร่ิมตนของโครงการหนึ่งคนให...หลายคนรับ รวมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต 
จํ ากัด อยางตอเน่ืองเปนประจํ าทุกปจนถึงปจจุบัน

ตลอดการดํ าเนินงานในชวง 10 ปแรกน้ี การรณรงคเผยแพรความรูใหแกบุคคลในกลุมตางๆ 
ท้ังบุคลากรทางการแพทย ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิตนักศึกษา ดวยคาดวาบุคคลเหลาน้ีเปนผูท่ียัง
ไมทราบถึงรายละเอียดของการบริจาคอวัยวะจากผูบริจาคสมองตาย แตโดยพื้นฐานอุปนิสัยของคนไทย
ท่ีเปนผูมีจิตใจโอบออมอารี นาจะรับฟง เขาใจ และเห็นดวยกับการบริจาคอวัยวะ แตผลจากการดํ าเนิน
งานก็พบวามีผูแสดงความจํ านงเพิ่มข้ึนนอยและไดรับแจงผูเสียชีวิตสมองตายจากโรงพยาบาลตางๆ
นอยกวาที่ควรจะเปน และยังพบวามีผูท่ีมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะอยูดวย ศูนยรับ
บริจาคอวัยวะฯ จึงไดทํ าการศึกษาความคิดเห็นทั้งในกลุมบุคลากรทางการแพทยและประชาชนทั่วไป 
ทํ าใหศูนยรับบริจาคอวัยวะไดรับทราบถึงขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกับการดํ าเนินงานเปนอยางมาก

จากการศึกษาถึงการมีสวนรวมของแพทยในกระบวนการบริจาคอวัยวะ (ศุกรวรรณ อุนศรีสง  
กมลอร สุวรรณกูล, 2545) ในกลุมแพทยประสาทศัลยศาสตรและแพทยประสาทวิทยา จํ านวน 125 คน 
ในป พ.ศ.2545 พบวา แพทยมีความเห็นวาการบริจาคอวัยวะเปนสิ่งท่ีดีและมีประโยชน แพทยเกือบทุก
คนเคยดูแลรักษาผูปวยสมองตาย และยินดีดํ าเนินการวินิจฉัยสมองตายตามแบบฟอรมบันทึกและตาม
เกณฑของแพทยสภา แพทยสวนใหญรูจักและเคยรับทราบเกี่ยวกับศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ แตมีแพทย
เพียงบางสวนเทาน้ันที่รูถึงหนาที่ของศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ และกระบวนการบริจาคอวัยวะอยางถูกตอง 
แพทยสวนใหญไมเคยติดตอหรือไดรับการติดตอหรือรวมงานกับศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ สวนอุปสรรค
สํ าคัญท่ีแพทยเห็นวามีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในกระบวนการบริจาคอวัยวะ คือ เม่ือมีผูเสียชีวิต
สมองตายการขอบริจาคอวัยวะจากญาติเปนบรรยากาศที่เศราโศก ไมเหมาะสมในการขอบริจาคอวัยวะ 
รองลงมาคือ การขาดทักษะในการเจรจาขอรับบริจาคอวัยวะจากญาติผูปวยสมองตายโดยแพทยเห็นวา
ควรใหผูท่ีมีความรูความเขาใจและผานการอบรมโดยเฉพาะเปนผูมาทํ าหนาที่น้ี และอันดับท่ีสามคือการ
ขาดผูประสานงานที่จะทํ าการติดตอกับศูนยรับบริจาคอวัยวะฯโดยตรง ในสวนน้ีแพทยเห็นวาหากมีผูท่ี
สามารถจะเขามาดํ าเนินการแทนได แพทยก็มีแนวโนมท่ีจะใหความรวมมือหรือเต็มใจที่จะมีสวนชวยใน
กระบวนการนี้

ศูนยรับบริจาคอวัยวะฯไดนํ าผลจากการศึกษาน้ีมาเปนแนวทางในการดํ าเนินการอบรมการ
ประสานงานการปลูกถายอวัยวะอยางตอเน่ือง นับถึงปจจุบันไดจัดไปแลว 5 รุน มีผูเขารับการอบรมซึ่ง
เปนแพทย และพยาบาล รวม 238 คน จากโรงพยาบาลตางๆ จํ านวน 68 แหง และหากนับรวมผูท่ีเขา
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รวมประชุมเชิงปฏิบัติการผูประสานงานการปลูกถายอวัยวะ ท่ีจัดข้ึนโดยศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ รวมกับ 
สํ านักพัฒนาเครือขายบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในปพ.ศ.2545 ซ่ึงมีจํ านวน 193 คน จาก 
85 โรงพยาบาลทั่วประเทศ แลว จึงนาจะมีผูท่ีมีความรูเร่ืองการบริจาคอวัยวะในโรงพยาบาลขนาดใหญ
เกือบท่ัวประเทศ ดังน้ัน หากผูเขารับการอบรมทุกคนมีโอกาสใชความรู ทักษะที่ไดรับมาใหเกิด
ประโยชนในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดการบริจาคอวัยวะในหนวยงาน หรือการนํ าไปถายทอดใหแก
บุคลากรภายในหนวยงานเดียวกันไดรับทราบและเขาใจในกระบวนการบริจาคอวัยวะใหขยายวงกวาง
ข้ึนแลว การขอรับบริจาคอวัยวะก็ควรที่จะมีจํ านวนที่เพิ่มมากข้ึนดวย  จึงควรที่จะไดศึกษาตอไปถึง
ปจจัยท่ีทํ าใหผูเขารับการอบรมไมสามารถนํ าความรูท่ีไดรับไปใชใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยางจริงจัง

ในภาคประชาชนนั้น ศูนยรับบริจาคอวัยวะฯไดรับความอนุเคราะหจากสํ านักงานสถิติแหงชาติ
(สํ านักงานสถิติแหงชาติ, 2547) ในการสํ ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ  
ในป พ.ศ.2547 โดยทํ าการสุมครัวเรือนตัวอยางทั่วประเทศ ท้ังในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล รวม
ท้ังสิ้น 5,800 ครัวเรือน ทํ าใหศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ ไดรับขอมูลท่ีเปนประโยชนอยางย่ิงตอการดํ าเนิน
งาน ซ่ึงผลการสํ ารวจในครั้งน้ี พบวา ประชาชนสวนใหญในทุกภาค  ทราบเร่ืองการบริจาคอวัยวะเพื่อนํ า
ไปปลูกถายใหกับผูปวย และประชาชนสวนใหญถึงรอยละ 80.2 เห็นดวยกับการบริจาคอวัยวะ  และ
จํ านวนรอยละ 56 ยินยอมที่จะบริจาคอวัยวะของญาติหากเสียชีวิตดวยภาวะสมองตาย สวนที่ไมยินยอม
บริจาคเน่ืองจากมีความเชื่อเกี่ยวกับชาติหนากลัวอวัยวะไมครบ และยังทํ าใจไมไดกับการเสียชีวิตของ
ญาติ  แตเม่ือสอบถามถึงความคิดที่จะบริจาคอวัยวะของตนเองใหศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ ประชาชนสวน
ใหญในทุกภาครอยละ 39.6 ยังไมแนใจ การสํ ารวจดานทศันคตหิรือความเชือ่ในเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับการ
บริจาคอวัยวะและศาสนา พบวาประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสตเห็นดวยกับการบริจาค
อวัยวะมากที่สุด และเห็นวาการบริจาคอวัยวะเปนสิ่งดีงามและเปนประโยชนท่ีควรทํ าเพื่อชวยเหลือ
สังคม

จากผลการสํ ารวจของสํ านักงานสถิติแหงชาติ เห็นไดวาประชาชนสวนใหญมีทัศนคติท่ีดีตอการ
บริจาคอวัยวะ แตยังไมแนใจในการบริจาคอวัยวะของตนเอง อยางไรก็ตาม การชวยเหลือเพื่อนมนุษย
ดวยกันใหพนทุกขยอมเปนสิ่งประเสริฐ เปนการทํ าบุญกุศล ซ่ึงเปนหัวใจของทุกศาสนา การรณรงคและ
ใหความรูแกประชาชนจึงอาจใชรูปแบบกิจกรรมหรือสื่อท่ีแตกตางกันไปเพื่อสรางความสนใจในแตละ
กลุมอยางเหมาะสม โดยเนนการชวยเหลือเพื่อนมนุษยเพื่อสรางกุศลทั้งแกผูเสียชีวิตและญาติ

ดานการรณรงคประชาสัมพันธในกลุมเยาวชน ไดมีการบรรยายวิชาการและกิจกรรมเสริมสราง
ความรูในโอกาสตางๆ เชน  จัดนิทรรศการวิชาการรวมกับเกมสตอบปญหาในงานครบรอบ 15 ป วัน
เยาวชนแหงชาติ  การสัมมนาผูนํ าเยาวชนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  นิทรรศการในงาน
วันวิชาการของในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตางๆ รวมทั้งกิจกรรมในกลุมยุวกาชาด และอาสายุวกาชาด 
และการจัดกิจกรรมรวมกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตางๆอีกมากมาย  โดยเฉพาะในปพ.ศ.2546-
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2547  ไดรวมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จํ ากัด และบริษัท อาร เค มีเดีย โฮลดิ้ง จํ ากัด (มหาชน) จัด
โครงการหนึ่งคนให...หลายคนรับ “U-Talk Contest” เปนการประกวดการพูดประกอบการแสดงเพื่อ
รณรงคการบริจาคอวัยวะและเซลลตนกํ าเนิดเม็ดโลหิต โดยมีนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา จํ านวน 20 แหงเขารวมโครงการ เปนการเจาะเขากลุมเยาวชนในระดับอุดมศกึษาอยางตอ
เน่ืองเพื่อใหเขาใจถึงประโยชนของการปลูกถายอวัยวะ และเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนรุนใหมให
ตระหนักถึงความสํ าคัญของการบริจาคอวัยวะ

ในปพ.ศ.2548 น้ี สภากาชาดไทย บริษัท ไทยประกันชีวิต จํ ากัด และบริษัท อาร เค มีเดีย 
โฮลดิ้ง จํ ากัด (มหาชน) จะไดเร่ิมจัดโครงการหนึ่งคนให...หลายคนรับ ตอน “ให เพื่อชีวิตใหม”  โดยเนน
การใหความรูแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใหเปนตัวแทนเยาวชนคนรุนใหมในการรวม
รณรงคประชาสัมพันธการบริจาคอวัยวะตอไป

จากการที่ประชาชนสวนใหญเขาใจและเห็นประโยชนของการบริจาคอวัยวะแตยังไมตัดสินใจ
บริจาคอวัยวะ  และในสวนที่ตัดสินใจไมบริจาคอวัยวะเพราะยังมีความเชื่อเกี่ยวกับชาติหนากลัวอวัยวะ
ไมครบ น้ัน แสดงใหเห็นวาความเชื่อท่ีผิดและบอกตอๆกันมามีอิทธิพลตอการตัดสินใจของประชาชนอยู
มาก สงผลใหการปฏิบัติงานของศูนยรับบริจาคอวัยวะยากลํ าบากขึ้น การสรางความรู ความเขาใจที่ถูก
ตองของประชาชนจึงเปนสวนสํ าคัญอยางย่ิงตอการดํ าเนินงานของศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ  หนทางหนึ่ง
ท่ีนาจะพิจารณาคือการใหความรูแกเด็กนักเรียนในระดับตางๆอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดความรูท่ีถูก
ตอง สรางความตระหนักถึงความสํ าคัญของการบริจาคอวัยวะ และนํ าไปสูการสนับสนุนการบริจาค
อวัยวะในที่สุด ซ่ึงการเสริมสรางความรูเปนการดํ าเนินงานที่ตองใชเวลาแตสามารถปลูกฝงทัศนคติท่ีดีได
อยางยาวนาน หากกระทรวงศึกษาธิการสามารถสรางหลักสูตรสํ าหรับเด็กระดับประถมศึกษาไปจนถึง
ระดับมัธยมศึกษา ใหมีความรูในสาขาวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริจาคและการปลูกถายอวัยวะอยาง
ตอเน่ืองเปนระบบ เชน การสอนใหเด็กรูจักหนาที่และความสํ าคัญของอวัยวะตางๆ รูวาอวัยวะเหลาน้ันมี
ความจํ าเปนตอชีวิตอยางไร หากสูญเสียการทํ างานจะทํ าใหเกิดปญหาตอสุขภาพรางกายได และหนทาง
ในการรักษาโรคอวัยวะเสื่อมสภาพวิธีหน่ึงคือ การปลูกถายอวัยวะ รวมทั้งเร่ืองสมองตายคืออะไร และ
เม่ือสมองตายแลวอวัยวะของบุคคลน้ันยังสามารถทํ าประโยชนไดตอไป หรืออาจจะสอดแทรกเรื่องการ
บริจาคอวัยวะลงในวิชาที่เกี่ยวของกับศาสนาหรือสังคมได โดยเนนใหเนนถึงเจตนารมณของผูมีจิต
ศรัทธาที่ตองการ “ให”เพื่อประโยชนตอบุคคลอื่นและสังคม เปนการใหโดยไมหวังผลตอบแทน  การสราง
หลักสูตรอยางตอเน่ืองในลักษณะน้ีจะเปนการสรางฐานความรูท่ีม่ันคง ทํ าใหเด็กเกิดความคุนเคยกับการ
บริจาคอวัยวะไปจนถึงวัยผูใหญได และทํ าใหเร่ืองการบริจาคอวัยวะเปนสิ่งท่ีไมนากลัวตอไป แตการจัด
ทํ าหลักสูตรการศึกษาที่ไดมาตรฐานจํ าเปนตองมีกระบวนการขั้นตอนตางๆที่ตองใชเวลาคอนขางนาน 
ดังน้ัน โครงการหนึ่งคนให...หลายคนรับ ตอน “ให เพื่อชีวิตใหม” ท่ีศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ รวมกับ 
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํ ากัด และบริษัท อาร เค มีเดีย โฮลดิ้ง จํ ากัด (มหาชน) จะไดดํ าเนินการในป
พ.ศ.2548  เพื่อรณรงคการบริจาคในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงเปนโครงการที่นาจะเกิด
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ประโยชนตอการดํ าเนินงานของศูนยรับบริจาคอวัยวะไดดี เน่ืองจากสามารถดํ าเนินการไดทันที  เพียง
ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารสถาบันการศึกษาตางๆเทาน้ัน

ในดานการใชสื่อประชาสัมพันธสูสาธารณชนที่ผานมาพบวาภาพยนตรโฆษณาสามารถสราง
กระแสการบริจาคไดอยางดีท่ีสุด เน่ืองจากสามารถสื่อสารไดโดยตรงทั้งภาพและเสียง และสามารถเขา
ถึงประชาชนไดท่ัวประเทศในเวลาเดียวกัน แตดวยปญหางบประมาณสํ าหรับการจัดสรางและเผยแพร
ภาพยนตรโฆษณาคอนขางสูง  จึงทํ าใหไมสามารถดํ าเนินการไดในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ศูนยรับ
บริจาคอวัยวะฯ จึงไดขอความรวมมือจากรายการตางๆ ท่ีเผยแพรอยูแลวทางสถานีโทรทัศนในการ
ประชาสัมพันธ รวมดวยการจัดทํ าสื่อสิ่งพิมพ ท้ังวารสาร โปสเตอรเผยแพรอยางตอเน่ือง โดยไดรับ
ความรวมมือจากศิลปนที่มีช่ือเสียง ในการประชาสัมพันธดวยดี

ดวยงานรับบริจาคอวัยวะเปนงานบุญงานกุศลที่ตองไดรับความรวมมือจากทุกๆฝาย เพื่อ
ประโยชนของประชาชนคนไทยโดยรวม ถามีเพียงโรงพยาบาลท่ีทํ าการปลูกถายอวัยวะซ่ึงมีจํ านวนไม
มาก และศูนยรับบริจาคอวัยวะฯที่ดํ าเนินงานดวยการขอความรวมมือจากฝายตางๆเทาน้ันอาจจะทํ าให
การบริจาคอวัยวะกาวเดินไปไดอยางชาๆ ไมสามารถรองรับกับความตองการอวัยวะสํ าหรับปลูกถายที่มี
จํ านวนเพิ่มมากข้ึนอยูทุกวัน ดังน้ัน การทํ าใหคนไทยทุกคนรับรู ยอมรับ และสนับสนุนการบริจาค
อวัยวะจึงตองอาศัยความรวมมืออยางจริงจังจากหลายฝาย โดยเฉพาะภาครัฐท่ีตองมีนโยบายในการ
สนับสนุนสงเสริมท่ีชัดเจน เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมมือกันทํ างานไปในแนวทางเดียวกันให
สามารถเขาถึงประชาชนทุกภาคสวนของสังคม ท้ังน้ีเพื่อสุขภาพอนามัยท่ีดีของประชาชนคนไทย
ท่ัวประเทศน่ันเอง
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