ผูป้ ระสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มากกว่า เก้าสิ บเปอร์ เช็นของพนักงาน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ไม่รู้จกั ไม่รู้วา่ มีตาแหน่งนี้อยูใ่ นโรงพยาบาลหรื อเปล่า ถ้ามีตาแหน่งนี้
เขาทาอะไรกันบ้างหน้าที่หลักมีอะไร วันวันเขาทางานอะไร ทางานอยูท่ ี่ไหนภายในรั้วของโรงพยาบาล ขึ้น
ตรงกับใคร ทาแล้วเกิดประโยชน์อะไรกับผูป้ ่ วย มีประโยชน์อะไรบ้างที่ให้กบั โรงพยาบาล
เรื่ องเล่า ให้ไตให้ชีวิต ประสานไตประสานชีวิต ได้ไตได้ชีวติ เป็ นเรื่ องเล่าที่แสดง สามมุมมอง ใน
วาระที่ต่าง ๆ กัน มองกันคนละมุม ให้ไตให้ชีวติ เป็ นการมองจากมุมของผูบ้ ริ จาค ผูท้ ี่กาลังสู ญเสี ยบุคคล
ใกล้ชิดไปอย่างปั จจุบนั ทันด่วน ว่าเขามีความคิดอย่างไร ทาใจอย่างไร มีแนวคิดเชิงบวกอย่างไรบ้างที่จะ
สานต่อให้อีกหลาย ๆ ชีวติ ดาเนินต่อไปได้เพื่อทาประโยชน์ให้แก่สังคม ตนเอง และประเทศชาติ ซึ่ งสาคัญ
มากในกระบวนการบริ จาคเพราะทุกสิ่ งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นได้ต่อไปต้องผ่านกระบวนการตัดสิ นใจของญาติ
ผูท้ ี่กาลังจะสู ญเสี ยบุคคลอันเป็ นที่รัก ประสานไตประสานชีวติ เป็ นชีวติ ของคนทางานประสานงานการปลูก
ถ่ายอวัยวะของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่วา่ มีบทบาทอย่างไรบ้างในการประสานขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานต่าง ๆ หลาย ๆ หน่วยงานทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล ในสายงานของพยาบาล
ห้องปฏิบตั ิการ สภากาชาดไทย งานเภสัชกรรม การทาPCT กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อายุรกรรม
ศัลยกรรม โรงพยาบาลในเขตจังหวัดภาคเหนือ สิ บเจ็ดจังหวัด โรงพยาบาลในกรุ งเทพมหานคร การบินไทย
หน่วยยานพาหนะ ซึ่ งทุกอย่างเกี่ยวข้องกันอย่างไม่น่าจะเป็ นไปได้ ด้วยการประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ
ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มาดูเทคนิคการเจรจาขอบริ จาคอวัยวะ และการติดต่อประสานงาน
เพื่อให้อวัยวะถึงผูป้ ่ วยที่รอคอยอยูท่ วั่ ประเทศได้รวดเร็ วที่สุด ได้ไตได้ชีวติ เป็ นประสบการณ์การได้รับ
อวัยวะของผูป้ ่ วยที่ทุกทรมานกับโรคของตัวเองมาแสนนานและเมื่อมีโอกาสมาถึงเขาคว้าโอกาสและใช้มนั
อย่างไรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดดังความตั้งใจของผูบ้ ริ จาค
การถ่ายทอดเรื่ องราวเป็ นเพียงตัวอย่างเดียวที่เกิดขึ้นจริ งในการทางานของผูป้ ระสานงานการปลูก
ถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่ผา่ นมา ยีส่ ิ บกว่าปี มีเรื่ องราวเกิดขึ้นมากมาย มีผปู ้ ่ วยได้รับ
ไตบริ จาค จานวนมากกว่าสามร้อยคนในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีสามร้อยกว่าเรื่ องราวที่เกิดขึ้น
ทั้งสุ ขทั้งเศร้าทั้งประสบผลสาเร็ จและล้มเหลว การล้มลุกคลุกคลานมาตลอดทาให้เข็มแข็งและพร้อมยืน
หยัดสู ้ต่อไปเพื่อผูป้ ่ วยรอการปลูกถ่ายอวัยวะทัว่ ประเทศ ถึงแม้วา่ วันนี้ เราได้บอกกล่าวงานของเราให้
ประชาชนคนสวนดอกได้รับรู ้วา่ เราได้ทาอะไรไปบ้าง ได้รับความร่ วมมือดี ๆ และประสบการณ์ดี ๆ ที่น่า
ประทับใจ จากทุกหน่วยงานอย่างไร และเชื่อว่างานของพยาบาลประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะจะยังอยู่

ต่อไปถึงแม้วา่ เมื่อเวลาผ่านไปผูค้ นในสวนดอกจะหลงลืมไปว่ามีตาแหน่งนี้ในโรงพยาบาล เราก็จะปิ ดทอง
หลังพระ สู ้ต่อไปเพื่อผูป้ ่ วยรอรับการปลูกถ่ายอวัยวะทัว่ ประเทศ
ให้ ไตให้ ชีวติ ,,,,,,,,ประสานไต ประสานชีวติ ,,,,,,,,,,,ได้ ไต ได้ ชีวติ
ให้ ไตให้ ชีวติ ..........
โทชิ 55 ปี นักวิชาการสาธารณสุ ข จ.ลาปาง นารี 50 ปี ภรรยา ครู สอนโรงเรี ยนมัธยม แห่งหนึ่ง จ.ลาบาง
พลอยนภา ลูกสาว 20 ปี น.ศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
20 มี.ค.25xx 09.00 น. โทชิ รับโทรศัพท์จากเพื่อนของลูกสาวแจ้งว่า ลูกสาวคนเดียวของเขาประสบอุบตั ิเหตุ
อยูท่ ี่โรงพยาบาลนครพิงค์ โทชิโทรหาภรรยาที่กาลังสอนหนังสื ออยูใ่ ห้เตรี ยมตัวเขาจะไปรับที่โรงเรี ยนจะ
ได้ไปเชียงใหม่พร้อมกัน 1 ชัว่ โมงจากลาปางถึงเชียงใหม่ช่างยาวนานเหลือเกิน ถนนก็ดูคบั คัง่ ไปด้วยรถ
การจราจรติดขัด โทชิไม่อาจหักห้ามใจร้อนรุ่ ม อดไม่ได้ตอ้ งกดแตรหลายครั้ง
เพื่อนโทรมาแจ้งว่า พลอยขับรถลงเนินแหกโค้งพุง่ ชนเสาไฟฟ้ าโดยไม่ทราบสาเหตุ ชะรอยเธอคงไม่ได้
เหยียบเบรกรถจึงเสี ยหายยับเยิน ศีรษะกระแทกอย่างแรง ถนนสายนี้โล่งไม่อนั ตรายแต่ทาไมจึงเกิดอุบตั ิเหตุ
ได้ เมื่อถึงโรงพยาบาลโทชิจอดรถเสี ยบเข้าช่องจอดสาหรับเจ้าหน้าที่ มองหาป้ ายแผนกฉุกเฉิน โทชิ เดินกึ่ง
วิง่ ไปที่หอ้ งฉุ กเฉิ น ถามหาลูกสาว พยาบาลบอกว่าอาการสาหัส คาดว่าศีรษะคงถูกกระแทกอย่างแรงจาก
อุบตั ิเหตุ ตอนถูกนาส่ งเธอมีเลือดออกในสมองและหยุดหายใจแล้ว “เธอจะรอดมั้ยครับ” คาถามแรกของโท
ชิ “เรากาลังผ่าตัดฉุ กเฉิ นเพื่อรักษาเธอแต่อาการเธอวิกฤตมาก เรี ยกญาติ ๆ มาเลยดีกว่า” โทชิพอรู้ลูกสาว
อาการโคม่า ก็หลับตาคล้ายข่มกลั้นบางสิ่ งที่กาลังเอ่อท้นขึ้นมา จากนั้นทรุ ดนัง่ บนม้านัง่ ส่ วนนารี ระงับสติ
อารมณ์ไม่อยู่ ใช้ผา้ เช็ดหน้าปิ ดใบหน้ากราดเกรี้ ยวฟูมฟายกับโทชิและพยาบาลที่อยูใ่ กล้ ๆ “สงบสติอารมณ์
บ้างสิ คุณ” โทชิพยายามเตือนสติภรรยา เลยเที่ยงไปแล้วโทชิไม่นึกอยากทานอาหาร มีพยาบาลแจ้งอาการ
ของพลอยให้ทราบว่าทาการนวดหัวใจจนกลับคืนมาหายใจแล้ว แต่อตั ราการหายใจต่า ต้องใช้เครื่ องช่วย
หายใจ 4 โมงเย็นหมอแจ้งว่า “พลอยมีเลือดคัง่ ก้อนใหญ่ในสมอง ตอนถูกส่ งตัวมามีหวั ใจหยุดเต้นและทา
การช่วยคืนชีพแต่ปัจจุบนั ยังอยูใ่ นสภาพต้องใช้เครื่ องช่วยหายใจ ต้องใช้ยากระตุน้ หัวใจ ตอนนี้พลอยอยูใ่ น
สภาพไม่รู้สึกตัว หมอเสี ยใจที่ตอ้ งบอกว่าเธอกาลังเข้าสู่ ภาวะสมองตาย” นารี เปล่งเสี ยง อา แล้วฟุบหน้าลง
โทชิไม่รู้จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไรดี เครื่ องช่วยหายใจ สภาพไม่รู้สึกตัว สมองตาย คาพูดของหมอ
วนในสมองไม่หยุดยั้ง ไม่อยากเชื่อว่าลูกสาว คนที่สดใสร่ าเริ ง มีอารมณ์ขนั ช่างพูดอย่างพลอยจะถูกบรรยาย

ด้วยคาศัพท์เหล่านี้ 18.00 น. โทชิกบั นารี ถูกพาไปที่หอ้ งไอซี ยู พลอยถูกจัดให้นอนอยูบ่ นเตียงที่สองถัดจาก
ด้านหน้า ปากมีท่อเสี ยบอยู่ แขน ขา ถูกตรึ งไว้ขา้ งตัว มีสายระโยงระยาง มีจอมอนิเตอร์ แสดงคลื่นหัวใจ
ความดันโลหิ ต ตลอดเวลา พลอยถูกโกนผมศีรษะห่อหุ ม้ ไปด้วยผ้าพันแผล จากช่วงอกไปถูกคลุมด้วยผ้าห่ม
จึงมองไม่ออกว่ามีบาดแผลเด่นชัดที่อื่นอีกหรื อไม่ ออกจากห้องไอซียู หมอพา โทชิ และนารี ไปที่หอ้ งให้
คาปรึ กษา หมอชี้แจงรายละเอียด อาการ การรักษา ยกฟิ มล์เอ็กเรย์ให้ดู ให้ดูผลคลื่นสมอง พลางเริ่ มอธิ บาย
ถึงการตายของสมอง หมอชี้ แจงให้ทราบว่า นิยามของสมองตาย คือ สภาพที่กลไกการทางานของทุกส่ วน
ของสมอง โดยเฉพาะก้านสมองหยุดทางาน โดยไม่สามารถฟื้ นคืนมาอีก ซึ่งต้องแยกจากสถานการณ์ที่คน
ทัว่ ไปเรี ยกว่าเจ้าหญิงนิทรา เนื่องจากสภาพดังกล่าวก้านสมองยังมีชีวติ อยูแ่ ละได้มีการตรวจสอบเพื่อวินิจฉัย
สมองตาย ตามเกณท์ ที่กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนด หมอยืน่ เอกสารให้ดู นี่คือผลการวินิจฉัยสมองตาย ครั้ง
ที่ 1 ซึ่งทาการยืนยันไปเมื่อ 17.00 น. บนแผ่นกระดาษระบุหวั ข้อปฏิกิริยาม่านตา ปฏิกิริยาตอบสนองของ
ก้านสมอง การทดสอบการไม่หายใจ และอื่น ๆ หมออธิ บายทีละหัวข้อ จากนั้นเน้นว่าปั จจุบนั ไม่วา่ จะ
กระตุน้ อย่างไรคลื่นสมองของพลอยก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลง และเธอไม่สามารถหายใจเองได้หากถอด
เครื่ องช่วยหายใจ เธอจะหยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้น อุณหภูมิร่างกายลดลงเรื่ อย ๆ ตารางด้านขวาบน
แผ่นกระดาษยังว่างเปล่า หมอบอกว่าพรุ่ งนี้บ่ายจะทาการตรวจยืนยันครั้งที่สองแล้วกรอกผลลงในนั้น”เราจะ
ทาการวินิจฉัยสมองตายหลังจากตรวจสอบยืนยันสองครั้ง โดยเว้นระยะห่างระหว่างครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สอง
หกชัว่ โมง เพื่อให้ผลการวินิจฉัยถูกต้อง” โทชิ รับฟังคาอธิ บายอย่างเลื่อนลอย “เราจะปล่อยให้เครื่ องช่วย
หายใจของน้องพลอยทางานต่อไป ขอให้คนในครอบครัวปรึ กษากันเองว่าจะหยุดเครื่ องช่วยหายใจเมื่อไหร่
แน่นอนว่าในระหว่างที่ครอบครัวยังไม่ตดั สิ นใจ เราจะปฏิบตั ิต่อน้องพลอยทุกอย่างที่ทาได้ เราจะให้น้ าเกลือ
สารอาหารต่อไป และคอยพลิกร่ างไม่ให้เกิดแผลกดทับจากการนอนนาน ๆ อย่างไรก็ตาม โปรดรับรู ้วา่ แม้
น้องพลอยยังหายใจอยูด่ งั ที่เห็น แต่เธอได้เสี ยชีวติ ไปแล้ว” โทชิอยูท่ ี่โรงพยาบาลทั้งคืนโดยไม่ได้หลับแม้สัก
งีบเดียว นารี เปล่งเสี ยงร่ าให้สะอึกสะอื้นระเบิดอารมณ์เป็ นพัก ๆ จนขอบตาคล้ าเป็ นวงท้ายที่สุดหมด
เรี่ ยวแรงฟุบหลับไป เพื่อน ๆ ของพลอยที่มาคอยฟังข่าวคราว ทยอยกลับหอพักกันตั้งแต่เย็น
โทชิเคยเผชิ ญกับความตายของญาติพี่นอ้ งมาหลายหน บ้างก็เสี ยชีวติ ด้วยอุบตั ิเหตุ บ้างก็เพราะความ
ชราภาพ แต่นี่ลูกสาวของตัวเองเค้าไม่อยากเชื่ อเลย น้องพลอย ตายแล้วจริ งหรื อ คานิยามของสมองตายใน
เชิงเอกสาร กับร่ างที่นอนอยูบ่ นเตียง โทชิเคยรับฟังข่าวเกี่ยวกับสมองตายทางวิทยุโทรทัศน์มาหลายครั้ง ทั้ง
เคยอ่านวารสารทางการแพทย์ เขาจึงพอมีความรู ้เรื่ องนี้อยูบ่ า้ ง การตรวจวินิจฉัยสมองตายครั้งที่สองดาเนิน
ไปท่ามกลางการเฝ้ ามองของโทชิ กับนารี ผลการตรวจวินิจฉัยสรุ ปได้วา่ “น้องพลอยสมองตาย” เดี๋ยวขอเชิญ

ญาติในห้องให้คาปรึ กษาหน่อยครับ ผูห้ ญิงคนหนึ่งในชุดพยาบาลรออยูใ่ นห้อง พอเห็นโทชิ กับนารี ก็ลุกขึ้น
สวัสดี “นี่คุณพันทวี ผูป้ ระสานงานการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะครับ” หมอแนะนา ดิฉนั เป็ นผูป้ ระสานงานการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ ของสภากาชาดไทยค่ะ การรักษาโดยการปลูกถ่ายอวัยวะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีผปู ้ ่ วยซึ่ ง
เป็ นผูร้ ับ และมีผใู ้ จบุญบริ จาคอวัยวะ โดยทัว่ ไปผูบ้ ริ จาคคือผูเ้ สี ยชีวติ โดยสมองตาย ซึ่งหน้าที่หลักของ
แพทย์เจ้าของไข้จะบาบัดรักษา ไม่ควรเสนอตัวเข้ายุง่ เกี่ยวกับการผ่าตัดอวัยวะ ในทางกลับกัน หากแพทย์
ผูท้ าการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะตีตวั เข้าใกล้ญาติผเู ้ สี ยชีวติ สมองตาย เอ่ยปากเจรจาขอความร่ วมมือบริ จาค
อวัยวะ รังแต่จะสร้างความไม่พึงพอใจแก่ญาติพี่นอ้ งเปล่า ๆ จึงจาเป็ นต้องมีคนทาหน้าที่ตวั กลางเชื่อม
ประสานระหว่างแพทย์เจ้าของไข้ กับแพทย์ผา่ ตัดปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อให้การรักษาโดยการปลูกถ่ายอวัยวะ
ดาเนินได้ราบรื่ น คนกลางนั้นก็คือผูป้ ระสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะนั้นเอง “การบริ จาคอวัยวะของน้อง
พลอยผูป้ ่ วยหลายคนจะได้ประโยชน์จากอวัยวะของน้องพลอย ทั้งผูท้ ี่ทุกทรมานจากโรคหัวใจ ผูท้ ี่ป่วยเป็ น
โรคตับ ผูป้ ่ วยที่หายใจไม่ออกจากโรคปอด และช่วยคนตาบอดให้มองเห็นอีกครั้งหนึ่ง ช่วยผูป้ ่ วยที่ทรมาน
จากโรคไตวายเรื้ อรังได้สองคน ซึ่งโรคนี้เกิดขึ้นแม้กบั เด็กเล็ก ๆ น่าเสี ยดายว่ายังไม่มีวธิ ี รักษาให้หายขาดได้
วิธีเดียวที่จะขับถ่ายของเสี ยซึ่ งสั่งสมในร่ างกายออกมาคือการ ฟอกเลือดล้างไต แต่การล้างไตเป็ นการรักษาที่
มีขอ้ จากัดด้านเวลา ผูป้ ่ วยจึงต้องเผชิญความยากลาบากในการใช้ชีวติ ปกติธรรมดาในสังคม และยังต้อง
ควบคุมอาหารเข้มงวด หากได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ผูป้ ่ วยเหล่านี้จะสามารถทางาน รับประทานอาหาร
และเดินทางท่องเที่ยวได้อิสรเสรี อวัยวะของน้องพลอยจะไม่สูญเปล่าค่ะ” โทชิรับฟังคาอธิ บายอย่างมุ่งมัน่
ของผูป้ ระสานงาน พลางขบริ มฝี ปาก เมื่อนึกถึงภาพลูกสาวถูกควักอวัยวะภายในออกทั้งที่หวั ใจยังเต้น ไต
....... โทชิ หลับตาลง ตอนยังมีชีวติ น้องพลอยลงชื่อบริ จาคอวัยวะไว้กบั สภากาชาดไทย เมื่อปลายปี จู่ ๆ เธอ
ก็แสดงความจานงบริ จาคอวัยวะ โทชิจาวันที่ลูกสาวนาบัตรประจาตัวผูบ้ ริ จาคอวัยวะมาให้ดูได้ดี เธอยังชวน
ให้ โทชิ และนารี ร่วมบริ จาคด้วย เนื่ องจากลูกสาวเป็ นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอยูเ่ สมอ เธอจะมีความสุ ขที่
ได้เห็นสิ่ งที่เธอช่วยเหลือ ไม่วา่ จะเป็ น สัตว์ตวั เล็ก ๆ แมลง หมา แมว นี่กระมังที่เป็ นสาเหตุทาให้ลูกสาวของ
พ่อจะได้มีความสุ ข ได้รับบุญที่ยงิ่ ใหญ่เป็ นครั้งสุ ดท้าย การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะเป็ นเรื่ องที่ควรได้รับการ
สนับสนุน หากอวัยวะของน้องพลอยเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นได้ยอ่ มน่ายินดี แม้สมองของโทชิจะคิดเช่นนั้น
ทว่าความรู ้สึกกลับทาใจไม่ได้ที่จะปล่อยให้มีการเอาไตไปจากน้องพลอยไปขณะที่หวั ใจยังเต้นอยู่ ตอนนี้ถา้
จะปรึ กษาภรรยา นารี ไม่ยอมแน่เพราะเธอมีความเชื่ อว่าถ้าเอาอวัยวะออกไปเกิดชาติหน้าจะมีอวัยวะไม่ครบ
“ไม่นะอย่าเอาอะไรออกไปจากน้องพลอยนะ” ผูป้ ระสานงานเข้าใจในคาพูดของนารี เป็ นอย่างดี เธอจึงเอ่ยว่า
“ลองเอาหนังสื อพระพุทธศาสนากับการบริ จาคอวัยวะเล่มนี้ไปอ่านดูนะค่ะ มีขอ้ คิดดี ๆ จากพระอาจารย์ใน
แนวคิดของศาสนาพุทธ อ่านจบแล้วดิฉนั จะฟังคาตอบอีกทีนะค่ะ” พูดเสร็ จเธอก็เดินออกจากห้องไปอย่าง

เงียบ ๆ โทชิอ่านหนังสื อให้นารี ฟังและคุยกับภรรยาถึงเจตจานงของลูกสาวก่อนตาย ทาตามความต้องการ
ของเธอเป็ นครั้งสุ ดท้าย ถือว่าเป็ นการทาบุญครั้งสุ ดท้ายให้ลูกสาว นารี ร้องให้ข้ ึนมาอีกหลายรอบ ครึ่ ง
ชัว่ โมงผ่านไป ผูป้ ระสานงานเข้ามาในห้องพร้อมน้ าดื่มและกระดาษเช็ดหน้า เธอยืน่ น้ าดื่มและกระดาษ
เช็ดหน้าให้โทชิ และภรรยา “ดื่มน้ าก่อนค่ะ ถ้าสบายใจแล้วเราค่อยคุยกันตัดสิ นใจกันอีกรอบ ความดีที่ไม่
สิ้ นสุ ดคือการอุทิศอวัยวะเมื่อยามสิ้ นสู ญ เป็ นคาขวัญของศูนย์รับบริ จาคอวัยวะสภากาชาดไทยค่ะ ปั จจุบนั มี
ผูป้ ่ วยที่ทุกข์ทรมานรอความช่วยเหลือจากผูใ้ จบุญเป็ นจานวนมาก เนื่ องจากการขาดแคลนอวัยวะ ทาให้บาง
คนได้เสี ยชีวติ ไปก่อนที่จะได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ น่าเสี ยดายเป็ นอย่างยิง่ บางคนยังเด็ก บางคนกาลังอยูใ่ น
วัยทางาน ถ้าได้ปลูกถ่ายอวัยวะจะทาให้คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยเหล่านั้น ดีข้ ึนสามารถทาประโยชน์ให้กบั
ประเทศเราได้อีกมาก ทางเราไม่ได้บงั คับให้คุณโทชิ กับภรรยา ให้บริ จาคอวัยวะของลูกสาวให้กบั เราซึ่ งมัน
ขึ้นอยูก่ บั การตัดสิ นใจของคุณโทชิและภรรยาเอง ถึงแม้วา่ คุณโทชิกบั ภรรยาไม่ยนิ ยอมบริ จาคอวัยวะของลูก
สาว ทางแพทย์ พยาบาล จะดูแลน้องพลอยเป็ นอย่างดีเหมือนเช่นเคย แต่ถา้ คุณโทชิกบั ภรรยายินยอมเราจะมี
แพทย์มาดูแลเพิ่มอีกเพื่อรักษาอวัยวะของน้องพลอยไว้ให้ดีที่สุดเพื่อจะนาไปปลูกถ่ายให้ได้ประสิ ทธิ ภาพดี
ที่สุด
“ผมเข้าใจดีแล้วว่าอวัยวะของน้องพลอยจะเป็ นประโยชน์ต่อคนป่ วย ตัวเธอเองก็ต้ งั ใจอยากบริ จาค เธอ
สมัครใจแสดงความจานงบริ จาคอวัยวะเอง ดังนั้นผมเชื่ อว่าได้ทาตามเจตจานงของเธอ ผมขอบริ จาคอวัยวะ
ทุกส่ วนที่เป็ นประโยชน์แก่สภากาชาดไทย ฝากคุณช่วยจัดการด้วยนะครับ”
“ขออนุโมทนาบุญด้วยคนค่ะพวกเรายินดีมากที่สุดค่ะดิฉนั จะเป็ นกาลังช่วยเหลือทุกวิถีทาง ถ้ามีปัญหาอะไร
ให้ช่วยเหลือก็บอกได้ตลอดเวลานะค่ะ เรื่ องการเดินทางรถรับส่ ง โลงศพ เรายินดีให้ความช่วยเหลือทุกเรื่ อง
แล้วพวกเราจะนาอวัยวะของน้องพลอยไปปลูกถ่ายให้เกิดประโยชน์แก่ผปู ้ ่ วยที่ทุกข์ทรมานจากโรคที่เป็ นอยู่
ช่วยให้พวกเค้าสบายขึ้นตามเจตจานงค่ะ ขอบคุณจากใจจริ ง ๆ ค่ะ”
โทชิกรอกข้อความในเอกสารที่ผปู้ ระสานงานยืน่ ให้ มันคือใบแสดงการยินยอมบริ จาคอวัยวะ
ขอแสดงความยินยอมว่าผูท้ ี่มีชื่อปรากฏอยูเ่ บื้องต้นนี้ได้บริ จาคอวัยวะหลังเสี ยชีวติ เพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ

ประสานไต ประสานชีวิต
20 มี.ค. 17.00 น. พิชา พยาบาลห้องหน่วยเปลี่ยนไตและไตเทียมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับโทรศัพท์จากสภากาชาดไทยว่ามี ผูป้ ่ วยสมองตายอยูท่ ี่
โรงพยาบาลนครพิงค์ขอช่วยดูขอ้ มูลให้หน่อย นี่เป็ นเวลาที่เธอและสามีพร้อมลูกทั้งสองคนของเธออยูบ่ นรถ
ตามเส้นทางกลับบ้าน เธอถือโทรศัพท์ผปู ้ ระสานงานซึ่ งพยาบาลหน่วยเปลี่ยนไตและไตเทียมทุกคนต้องทา
หน้าที่ผปู ้ ระสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะคนละหนึ่งสัปดาห์ สัปดาห์น้ ีเป็ นเวรของเธอ ทั้ง ๆที่ ทั้งสัปดาห์มี
ไตบริ จาคเพียง สามราย วันนี้ ก็เป็ นวันศุกร์ แล้วเธอนึกว่าจะไม่มีไตบริ จาคแล้วแท้ ๆ แต่เสี ยงเรี ยกเข้าจาก
โทรศัพท์เครื่ องเก่า ๆ แต่แข็งแรงทนทาน ทาให้เธอต้องขออนุญาตสามีและลูกออกจากบ้านหลังจากเข้าบ้าน
แล้วเพื่อไปจดข้อมูลผูป้ ่ วยสมองตายที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่ งห่างจากบ้านของเธอเกือบ 20กิโลเมตร ด้วย
รถยนต์ส่วนตัว เมื่อถึงโรงพยาบาลนครพิงค์เธอใช้เวลาเดินทางราวครึ่ งชัว่ โมง เธอแจ้งความประสงค์ให้
พยาบาลไอซี ยรู ับทราบและได้คุยกับแพทย์เจ้าของไข้ และขออนุญาตศึกษาข้อมูลและบันทึกข้อมูลที่จาเป็ น
ลงในใบเช็คลิสของผูบ้ ริ จาคไตซึ่งเธอจะต้องพกติดตัวไปไหนต่อไหนตลอดเวลาที่เธอได้อยูเ่ วรเพราะจะต้อง
มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา การทางานเป็ นผูป้ ระสานงานของเธอไม่ได้รับค่าตอบแทน
บางครั้งเธอก็งงเหมือนกันว่าเธอทาไปทาไม เพราะว่างานผูป้ ระสานงานได้เอาเวลาส่ วนตัว เวลาของ
ครอบครัวเธอไปหลายครั้งหลายคราตั้งแต่เธอถูกแต่งตั้งให้เป็ นผูป้ ระสานงานเมื่อสิ บปี ที่แล้ว ดูเหมือนว่าเธอ
ไม่ได้ทางานอะไรนอกไปเสี ยจากว่ารับโทรศัพท์จากสภากาชาดไทยและคอยประสานงานระหว่างแพทย์กบั
ญาติผตู ้ าย และประสานงานกับศูนย์รับบริ จาคอวัยวะสภากาชาดไทย วันนี้ก็เป็ นอีกวันหนึ่งที่เธอต้องใช้เวลา
ของครอบครัวเพื่อมาศึกษาข้อมูลผูป้ ่ วยสมองตายในต่างโรงพยาบาลซึ่ งเป็ นโรงพยาบาลในพื้นที่ 17 จังหวัด
ภาคเหนื อที่หน่วยเปลี่ยนไตและไตเทียมได้รับผิดชอบอยู่ โรงพยาบาลนครพิงค์ถือเป็ นโรงพยาบาลที่มี
ประสิ ทธิภาพสู งในการดูแลผูป้ ่ วยสมองตาย มีเครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และมีแพทย์ที่สามารถจะวินิจฉัย
สมองตายได้ และมีหอ้ งผ่าตัดที่สามารถเก็บเกี่ยวอวัยวะออกจากผูบ้ ริ จาคได้ โรงพยาบาลประจาอาเภอ
โรงพยาบาลประจาจังหวัดหลายจังหวัด หลายแห่งไม่สามารถดูแลผูป้ ่ วยสมองตายได้ ไม่สามารถวินิจฉัย
สมองตายได้ ทาให้เราได้สูญเสี ยอวัยวะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ไปมากมาย จะไปโทษโรงพยาบาลต่าง ๆ
เหล่านั้น ที่ไม่สามารถเก็บเกี่ยวอวัยวะหรื อไม่แจ้งเข้ามาที่สภากาชาด เรื่ องมีผเู ้ ข้าข่ายผูบ้ ริ จาคอวัยวะก็ไม่ได้
เพราะโรงพยาบาลไม่ได้รับข้อมูลเรื่ องการปลูกถ่ายอวัยวะมากนัก ประกอบกับการมีผปู ้ ่ วยจานวนมากทาให้

การทางานล้นมือ และติดขัดเรื่ องอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ห้องผ่าตัด ที่จาเป็ นสาหรับการดูแลผูบ้ ริ จาค
อวัยวะ เจ้าหน้าที่ที่คอยประสานงานเรื่ องเหล่านี้ก็ไม่มี เรื่ องนี้จึงเป็ นปั ญหาสาคัญอีกประการหนึ่งในวงการ
ปลูกถ่ายอวัยวะที่ไม่รุดหน้าเท่าที่ควรในประเทศไทย
พิชา แอบมองดูญาติของผูป้ ่ วยสมองตายที่กาลังเศร้าโศกเสี ยใจกับอาการของลูกสาว ท่าทางเป็ นคนมี
การศึกษา การทางานดี น่าจะคุยได้ไม่ยาก เมื่อศึกษาประวัติที่จาเป็ น อายุ น้ าหนัก ส่ วนสู ง กรุ๊ ปเลือด
สัญญาณชีพ การทางานของตับ และไตจากผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ผลเอ๊กเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ผล
ตรวจการติดเชื้ อตับอักเสบ เอชไววี ยาที่ได้รับ ทั้งหมดครบถ้วนและบันทึกเสร็ จแล้วเธอก็รีบโทรบอกข้อมูล
คร่ าว ๆ และส่ งข้อมูลให้กบั ศูนย์รับบริ จาคอวัยวะโดยอีเมล ตอนนี้กาลังรอแพทย์วนิ ิ จฉัยสมองตายครั้งที่
สองอยูแ่ ละญาติก็อยูใ่ นอาการที่กาลังเสี ยใจ โวยวายโดยเฉพาะผูห้ ญิงที่ดูจะเป็ นแม่ของผูป้ ่ วย เธอต้องรอ
โอกาสให้เหมาะสมรอแพทย์เจ้าของไข้เป็ นผูแ้ จ้งถึงภาวะสมองตายกับญาติเสี ยก่อนแล้วค่อยเป็ นหน้าที่ของ
เธอที่จะทาการเจรจาขออวัยวะ ตอนนี้ก็สองทุ่ม เธอโทรศัพทย์แจ้งทีมผ่าตัดปลูกถ่ายไตของโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ให้ทราบว่าตอนนี้มีผปู ้ ่ วยสมองตายเหมาะสาหรับเป็ นผูบ้ ริ จาค แจ้งแพทย์ปลูกถ่าย
อวัยวะ แจ้งอายุรแพทย์โรคไต แจ้งห้องผ่าตัด และแจ้งหัวหน้าของเธอให้รับทราบเมื่อทุกอย่างเรี ยบร้อยดี
แล้ว เธอคิดว่าควรกลับได้แล้วลูกและสามีกาลังคอยอยูท่ ี่บา้ น เกือบสี่ ทุ่มถึงบ้านลูก ๆ หลับไปแล้ว สามีกาลัง
ดูทีวรี ออยูท่ ี่ห้องนัง่ เล่น เมื่อถึงบ้านมีโทรศัพท์จากสภากาชาดโทรสอบถามเรื่ องของผูป้ ่ วยสมองตายว่าญาติ
ยินยอมหรื อยัง ถ้ามีการบริ จาคอวัยวะทีมเชียงใหม่สามารถเก็บเกี่ยวอวัยวะได้ม้ ยั เธอบอกว่าพรุ่ งนี้เช้าจะเข้า
ไปดูผบู ้ ริ จาคอีกทีและจะเจรจาขออวัยวะในวันพรุ่ งนี้หลังจากแพทย์เจ้าของไข้ได้บอกผลการวินิจฉัยสมอง
ตายครั้งที่สอง
21 มี.ค.25xx พิชาเป็ นผูป้ ระสานงานที่ใคร ๆก็ชมว่าเธอทางานรวดเร็ วฉับไว และยังดูแลเอาใจใส่ ครอบครัวผู ้
บริ จาคได้ดี การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะหลายครั้งลุล่วงสาเร็ จไปด้วยดีเพราะเธอดาเนินการได้ถูกต้องเหมาะสม
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็ นศูนย์ปลูกถ่ายไตของภาคเหนื อรับผิดชอบ 17 จังหวัดภาคเหนือมี
ข้อมูลต่าง ๆ ของผูป้ ระสงค์จะรับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตบันทึกเก็บอยูใ่ นแฟ้ มผูป้ ่ วยและคอมพิวเตอร์
อย่างเช่น ชื่ อ สกุล วันเดือนปี เกิด ชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการฟอกเลือด ความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ ประวัติ
การรับเลือด ประวัติการปลูกถ่ายอวัยวะ ประวัติการฟอกเลือด ผูล้ งทะเบียนขึ้นบัญชีรายชื่อรอรับการผ่าตัด
ปลูกถ่ายไตมีจานวน เกือบสามร้อยคน ผูบ้ ริ จาคมีไตสองข้าง สามารถบริ จาคให้ผปู้ ่ วยได้สองคน เนื่องจาก
โรงพยาบาลของพิชาทาหน้าที่ประสานงานด้วยจึงเป็ นธรรมเนียมที่โรงพยาบาลจะได้รับไตบริ จาคหนึ่งข้างที่
เหลืออีกหนึ่งข้างจะส่ งให้ศูนย์รับบริ จาคอวัยวะไปจัดสรรให้กบั ผูป้ ่ วยที่รออยูท่ วั่ ประเทศ

เช้านี้หลังจากพิชาโทรประสานงานไปยังโรงพยาบาลนครพิงค์ทาให้ทราบว่า แพทย์วินิจฉัยสมองตายครั้งที่
สองแล้วและจะบอกญาติเช้านี้ เธอขึ้นไปเซ็นชื่อทางานและประสานงานขอรถจากหน่วยรถยนต์ของคณะให้
ไปส่ งที่โรงพยาบาลนครพิงค์ เกือบเก้าโมง เมื่อถึงโรงพยาบาลเธอศึกษารายละเอียดของผูบ้ ริ จาคอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อความถูกต้อง และแพทย์เจ้าของไข้ได้ให้เธอรออยูท่ ี่ห้องให้คาปรึ กษา สักพักแพทย์เจ้าของไข้พาญาติ
ผูป้ ่ วยเข้ามาในห้องและได้แนะนาว่าเธอเป็ นผูป้ ระสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะเธอทักทายญาติผบู้ ริ จาค
แนะนาตัวเอง และให้ขอ้ มูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริ จาคอวัยวะที่จะให้ญาติมองเห็นถึงความสาคัญ ความ
จาเป็ น และให้มีความต้องการที่จะบริ จาคอวัยวะให้ศูนย์รับบริ จาคอวัยวะไปจัดสรรให้ผปู ้ ่ วยที่กาลังรอ
อวัยวะอยูด่ ว้ ยความทุกข์ทรมานเ เธอเรี ยนรู ้เทคนิคการเจราการขออวัยวะโดยศูนย์รับบริ จาคอวัยวะเป็ นผู ้
แนะนา และจัดฝึ กอบรมให้ผปู ้ ระสานงานทุกคนได้รับรู ้ หนังสื อเกี่ยวกับการบริ จาคอวัยวะต้องมีติดตัวไว้
เสมอเพื่อเป็ นข้อมูลให้ญาติได้พิจารณา โดยเฉพาะทางภาคเหนือที่มีความเชื่อเรื่ องการนาอวัยวะออกจาก
ร่ างกายหลังเสี ยชีวติ จะทาให้เกิดชาติหน้าจะมีอวัยวะไม่ครบ หนังสื อพระพุทธศาสนากับการบริ จาคอวัยวะ
ได้พดู ถึงอานิสงฆ์ของการบริ จาคอวัยวะว่าเมื่อเราให้สิ่งดีงามกับบุคคลอื่นย่อมได้สิ่งที่ดีงามกลับคืนมา เรา
ให้อวัยวะที่ดีสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผอู ้ ื่นได้ ก็จะได้รับอวัยวะที่ดีหรื อดียิ่งขึ้นกลับคืนมา
ในทางพระพุทธศาสนากล่าวไว้วา่ การบริ จาคอวัยวะได้บุญมากกว่าการสร้างวิหาร หนึ่ งร้อยวิหารได้บุญ
มากกว่าการบริ จาคทานทั้งมวล
หลังจากปล่อยให้ผปู ้ ่ วยตัดสิ นใจกันเองตามลาพัง สักพักเธอก็เข้าไปหาพร้อมกระดาษเช็ดหน้าและ
น้ าดื่ม เมื่อญาติมีคาตัดสิ นใจยังไงเธอก็ตอ้ งยอมรับการตัดสิ นใจของญาติถึงแม้วา่ ผูป้ ่ วยจะมีบตั รประจาตัวผูม้ ี
ความประสงค์บริ จาคอวัยวะอยูก่ ็ตามถ้าหากญาติคดั ค้านย่อมไม่สามารถทาการปลูกถ่ายอวัยวะได้ วันนี้ โชค
ดีเป็ นของเธอและผูป้ ่ วยที่รอรับไตบริ จาคเพราะญาติตดั สิ นใจบริ จาคอวัยวะทุกอวัยวะที่สามารถใช้เป็ น
ประโยชน์ เธอกล่าวขอบคุณญาติที่มีบริ จาคอวัยวะและให้ความมัน่ ใจว่าจะนาอวัยวะทุกส่ วนไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดกับผูป้ ่ วยที่ทุกทรมานที่รอรับอวัยวะอยูน่ ้ นั ต่อไปเป็ นงานหนักที่เธอต้องทา อันดับแรกเธอ
ได้ขอเจาะเลือดผูบ้ ริ จาคเพื่อยืนยันหมู่โลหิ ต และเพื่อส่ งตรวจว่าผูบ้ ริ จาคเป็ นโรคติดต่อใด ๆ เช่นตับอักเสบ
เอดส์ หรื อไม่ แล้วโทรศัพท์แจ้งศูนย์รับบริ จาคอวัยวะให้ทราบว่าญาติยนิ ยอมบริ จาคอวัยวะแล้วเพื่อศูนย์รับ
บริ จาคอวัยวะจะได้ดาเนินการคัดเลือกรายชื่อผูล้ งทะเบียนในบัญชีซ่ ึ งมีความเข้ากันได้สูงออกมา แปดคน สี่
คนจะเป็ นผูป้ ่ วยที่ลงทะเบียนไว้กบั โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ซ่ ึ งจะได้รับไต หนึ่งข้างแน่นอน ไตอีก
หนึ่งข้างกับอวัยวะที่ใช้ประโยชน์ได้คือ ตับ หัวใจ ลิ้นหัวใจ ปอด จะถูกส่ งโดยเครื่ องบินไปที่ศูนย์รับบริ จาค
อวัยวะเพื่อรอการจัดสรร สองคนในแปดคนจะได้รับการวินิจฉัยว่าเหมาะสมแก่การปลูกถ่ายไตจะถูกเลือก

เป็ นผูเ้ ข้ารับการผ่าตัด พิชาโทรประสานงานทีมผ่าตัดเพื่อเก็บเกี่ยวอวัยวะ อาจารย์แพทย์ศลั ยศาสตร์ ทางเดิน
ปั สสาวะ ห้องผ่าตัดที่จะทาการปลูกถ่ายเพื่อจะได้แช่เย็นน้ ายาถนอมอวัยวะ ทีมงานผ่าตัด แจ้งวอร์ ดไอซี ยู
ศัลยกรรม ให้รอรับผูป้ ่ วยหลังปลูกถ่ายไต
HLA คือชื่อย่อโมเลกุลแอนติเจนเซลล์น้ าเหลืองของมนุษย์ เป็ นไกลโคโปรตีนบนผิเซลล์มนุษย์ เมื่อมีเซลล์
รุ กรานจากภายนอก เซลล์ซ่ ึงทาหน้าทีเป็ นภูมิคุม้ กันจะตรวจจาแนก HLA บนเซลล์น้ นั ถ้าหากไม่ตรงกับ
HLA ของตัวเองจะมองว่าเป็ นสิ่ งแปลกปลอมและเข้าจู่โจม นัน่ คือการตอบสนองทางอิมมูน หรื อที่เราเรี ยก
กันว่าภูมิตา้ นทานนัน่ เอง เนื่ องจาก HLA ก็มีปรากฏอยูบ่ นพื้นผิวเซลล์ของไตที่ทาการผ่าตัดปลูกถ่ายด้วย
หากประเภทแอนติเจนของไตต่างกับแอนติเจนของผูร้ ับ เซลล์ซ่ ึ ทาหน้าที่เป็ นภูมิคุม้ กัน ย่อมมองว่าไตที่ปลูก
ถ่ายเป็ นสิ่ งแปลกปลอม แล้วเจ้าจู่โจม ทาให้ไตที่ใส่ เข้าไปอยูร่ อดยาก การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะจึงจาเป็ นต้อง
หาอวัยวะซึ่ งมีแอนติเจนคล้ายคลึงกับของผูร้ ับ ทว่าหมู่ HLA ไม่เหมือนกับหมู่เลือดตรงที่มีหลายหมู่หลาย
ประเภทมาก นอกจากจะมีหมู่หลักหกชนิด คือ A B C DR DQ DP ยังมีหมู่แยกย่อยไปอีกกว่าสิ บชนิด ใน
การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะจะพิจารณาความเข้ากันได้ของหมู่ A B DR ซึ่ งมีการศึกษาวิเคราะห์กา้ วหน้าที่สุด
แอนติเจนสามชนิดนี้ จะถ่ายทอดทางพันธุ กรรมจากพ่อและแม่ไปสู่ ลูกอย่างละหนึ่งคู่ ดังนั้นในคนคนหนึ่งจะ
มีแอนติเจนสามคู่รวมหกตัวให้ตรวจสอบได้ แอนติเจนมีหลายชนิดมากจึงเป็ นสาเหตุของความยุง่ ยาก การ
หาผูบ้ ริ จาคมีแอนติเจนหกชนิดตรงกันเป็ นเรื่ องยากยิง่ แม้กระทัง่ พี่นอ้ งกันยังพบแค่เพียงหนึ่งในสี่ เท่านั้น
อย่าว่าแต่ในหมู่ผไู ้ ม่เกี่ยวข้องทางสายเลือดเลย ความเป็ นไปได้มีเพียงหนึ่งในหมื่นเท่านั้น ในความเป็ นจริ ง
การผ่าตัดปลูกถ่ายส่ วนใหญ่จึงมักจะกระทาโดยเลือกใช้อวัยวะที่มีความเข้ากันหนึ่งหรื อสองตัว แน่นอน
ปฏิเสธไม่ได้วา่ อัตราการอยูร่ อดของอวัยวะปลูกถ่ายย่อมต่าลง การเลือกตัวผูเ้ ข้าข่ายเป็ นผูร้ ับบริ จาคเป็ น
เรื่ องยากลาบากในการทางานปลูกถ่ายอวัยวะ เนื่องจากมีเงื่อนไขต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง สาหรับผูป้ ่ วยจึง
เหมือนกับการวัดดวงเสี่ ยงโชคไปโดยปริ ยาย แน่นอนว่า อายุและประวัติการฟอกเลือดย่อมถูกนามา
ประกอบการพิจารณาจัดลาดับผูร้ ับ แต่ผบู ้ ริ จาคที่มีกลุ่ม HLA ใกล้เคียงกับตนจะปรากฏขึ้นเมื่อไหร่ ก็ไม่รู้ ผู ้
ลงทะเบียนทัว่ ประเทศมีถึงสามพันกว่าคน ในจานวนนั้นในปี หนึ่ง ๆ เพียง สองร้อยคนได้รับการปลูกถ่ายไต
จริ ง ๆ ส่ วนผูป้ ่ วยรับการฟอกเลือดทัว่ ประเทศมีจานวนเกือบแสนคน คุณูปการของการผ่าตัดปลูกถ่ายไต
ให้กบั ผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรังนับว่าน้อยนิด เป็ นข้อเท็จจริ งที่รู้กนั ดี ไม่ใช่เพราะวิทยาการแพทย์ของไทยล้าหลัง
ทว่าเนื่องด้วยประชาชนไทยไม่มนั่ ใจยอมรับการตายของสมองเป็ นการตายของมนุษย์ เป็ นเหตุให้แพทย์และ
ผูป้ ่ วยลังเลที่จะทาการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะผูป้ ่ วยจึงจาต้องใช้ชีวติ อันยาวนานควบคู่กบั การฟอกเลือด ซึ่ ง
ไม่ใช่เรื่ องง่ายทั้งทางการเงินและทางจิตใจ โดยต้องรอคอยใฝ่ ฝันถึงไตที่ไม่รู้วา่ จะได้เมื่อไหร่ ไปเรื่ อย ๆ ผู ้

โชคดีได้เป็ นผูร้ ับ หากทุกสิ่ งลุล่วงราบรื่ น จะสามารถใช้ชีวติ ในสังคมตามปกติได้อย่างมีความสุ ข ผูพ้ ลาด
จากการคัดเลือกต้องทนใช้ชีวติ ผูกอยูก่ บั การฟอกเลือดต่อไปอีกนาน
ศูนย์รับบริ จาคอวัยวะแจ้งมาว่ามีผลู ้ งทะเบียนรอรับบริ จาคตับที่มี HLA ตรงกันที่โรงพยาบาลจุฬา ทีมจาก
จุฬาจะขึ้นมาเก็บเกี่ยวอวัยวะเพื่อนาไปปลูกถ่ายเอง ขอส่ งรถรับทีมเก็บเกี่ยวอวัยวะที่สนามบินเวลา สี่ โมงเย็น
TG 123 และจะกลับ TG 456 หนึ่งทุ่มตรง สภากาชาดขอที่นงั่ ฟรี ของการบินไทยทั้งไปและกลับ ให้กบั ทีม
ผ่าตัด และขอยกเว้นค่าระวางในการนาอวัยวะขึ้นเครื่ อง อีกทั้งต้องขอเป็ นกรณี พิเศษเพราะในกระติกแช่
อวัยวะนั้นมีน้ ายาถนอมอวัยวะจานวน 2000 ซีซีไปด้วย พิชาโทรประสานงานไปที่หน่วยยานยนต์เพื่อให้
ไปรับทีมผ่าตัดตามเวลาซึ่ งรถยนต์ตอ้ งมารับเธอก่อนเพราะเธอต้องไปกับรถเพื่อรับและส่ งทีมผ่าตัดไปที่
โรงพยาบาลนครพิงค์ ขณะนี้ ศูนย์รับบริ จาคอวัยวะแจ้งลาดับผูร้ อรับบริ จาคไตลาดับที่ หนึ่งถึงสี่ ให้พิชา
รับทราบ นภัสสร บุญมี ลาดับที่ หนึ่ง ความเข้ากันเป็ น 000 คะแนน 8.6541 PRA 2 และลาดับที่ 2 …3…4
…ตามลาดับ พิชาโทรตามผูป้ ่ วยทั้งสี่ คน ภายในเวลา ครึ่ งชัว่ โมงต้องได้รับคาตอบว่าจะพร้อมรับไตบริ จาค
หรื อไม่ ผูร้ อรับบริ จาคบางคนมีการติดเชื้ออยูก่ ็ไม่สามารถรับการปลูกถ่ายอวัยวะได้หรื อ ว่าอยูไ่ กลไม่
สามารถเข้ามาที่โรงพยาบาลได้ทนั เวลา เพราะการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะต้องแข่งกับเวลา หลังจากตัดไต
ออกมาจากผูบ้ ริ จาคแล้ว น้ ายาถนอมอวัยวะจะถนอมอวัยวะได้ไม่เกิน 24 ชัว่ โมง พิชา โทรตาม นภัสสร ให้
มาถึงโรงพยาบาลก่อนผ่าตัดอย่างน้อย หกชัว่ โมงเพราะต้องทาการฟอกเลือดก่อนทาการผ่าตัดปลูกถ่าย ซึ่ ง
การฟอกเลือดถ้าจะให้ผลดีตอ้ งฟอกอย่างน้อย สี่ ชวั่ โมง รวมทั้งมีการเก็บเลือดเพื่อส่ งตรวจ ค่าการทางานของ
ตับ ของไต และG/M เพื่อขอเลือดไว้ขณะผ่าตัด พิชาโทรตามลาดับที่หนึ่งสองสามจนครบและได้ให้ทุกคน
มารอผลการตรวจความเข้ากันได้ของเนื่อเยือ่ ครั้งสุ ดท้ายที่จะตรวจโดยห้องแลปของสภากาชาดไทย ระหว่าง
ที่รอก็จะทาการฟอกเลือด และเก็บเลือดทุกคนไว้ถา้ ลาดับที่หนึ่งไม่เนื้ อเยือ่ ต่อต้านกันก็จะเป็ นลาดับถัดไปที่
จะได้รับการปลูกถ่าย พิชาโทรศัพท์ขอให้นอ้ งพยาบาลของหน่วยเปลี่ยนไตมาช่วยฟอกเลือดให้ผปู ้ ่ วยตอน
สองทุ่มครึ่ งเพราะนัดผูป้ ่ วยทั้งสี่ คนไว้เวลานั้น ตี สองของวันนี้ผลตรวจเนื้ อเยือ่ ครั้งสุ ดท้ายจะออกเพราะต้อง
รอห้องแล็บอีกหกชัว่ โมงเพื่อทาการตรวจ 06.00 น. เวลาที่ถูกกาหนดโดยอาจารย์แพทย์ศลั ยกรรมทางเดิน
ปั สสาวะที่จะทาการผ่าตัดปลูกถ่ายไต เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเรี ยบร้อยในคืนนี้ สิ่ งที่ตอ้ งทา
ในกรณี น้ ีศูนย์รับบริ จาคอวัยวะสภากาชาดไทยจะจัดสรรไต 1 ข้างให้กบั โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ในฐานะเป็ น Harvesting team และจะจัดสรรไตข้างที่เหลืออีก 1 ข้างให้กบั ศูนย์กลาง ทั้งนี้ตอ้ งเป็ นไป
ตามประกาศของศูนย์รับบริ จาคอวัยวะสภากาชาดไทย เรื่ องเกณฑ์การจัดสรรไตจากผูบ้ ริ จาคสมองตายฉบับ
แก้ไขเดือน มิถุนายน 2542 ในฐานะผูป้ ระสานงานการปลูกถ่ายไตจะต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้

1. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของ Potential donor เมื่อได้รับแจ้งจากพยาบาลหรื อแพทย์ประจา
หอผูป้ ่ วยที่มีลกั ษณะสมองตาย
2. ประสานงานกับศัลยแพทย์ระบบประสาท
3. ติดตามผลการประเมินอาการของผูป้ ่ วยว่าอยูใ่ นเกณฑ์สมองตายหรื อไม่
4. ติดต่อญาติของ Donor เพื่อขอบริ จาคอวัยวะ
5. เมื่อญาติอนุญาตแล้วดาเนินการให้ญาติเซ็นใบยินยอมบริ จาคอวัยวะผูป้ ่ วยสมองตาย
6. แจ้งผูป้ ระสานงานศูนย์รับบริ จาคอวัยวะสภากาชาดไทยเพื่อพิจารณาการจัดสรรไตอีก 1 ข้างให้กบั
โรงพยาบาลสมาชิก
7. แจ้งแพทย์ประจาหน่วยไตเพื่อเข้าดูแล Donor และทา Lymnode biopsy
8. ตรวจสอบใบบันทึกการตรวจวินิจฉัยสมองตายและใบยินยอมบริ จาคอวัยวะให้มีลายเซ็นครบถ้วน
เพื่อนาส่ งศูนย์รับบริ จาคอวัยวะสภากาชาดไทย
9. แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตั ิการ HLA typing เพื่อดาเนินการตรวจ HLA typing
10. แจ้งแพทย์ประจาระบบทางเดินปัสสาวะและพยาบาลประจาห้องผ่าตัดเพื่อเตรี ยมความพร้อม
11. แจ้งหัวหน้าหอผูป้ ่ วยหนักศัลยกรรม
12. ติดตามผล HLA typing (จะใช้เวลาในการตรวจประมาณ 6 ชัว่ โมง)
13. ติดต่อ Potential recipient ซักถามอาการความพร้อมของสุ ขภาพ วันที่ทา Hemodialysis ครั้ง
ล่าสุ ด และวิธีการที่จะสามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ ว พร้อมทั้งให้ผปู ้ ่ วยเตรี ยมพร้อมโดยการ
ให้งดน้ าและอาหาร เมื่อพบว่าผูป้ ่ วยรายใดไม่ได้ทา Hemodialysis นานเกิน 48 ชัว่ โมงจะติดต่อ
ให้มาทา Hemodialysis
14. ติดตามผล cross match (จะใช้เวลาในการตรวจประมาณ 6 ชัว่ โมง หลังจากทราบผล HLA
typing)
15. คณะกรรมการผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องจะร่ วมพิจารณาเลือก Potential recipient ตามความเหมาะสม
16. แพทย์หน่วยโรคไตตรวจประเมินความพร้อมของ Potential recipient เช่น CXR , EKG , G/M
,CBC ,BUN , Cr Pre+Post HD
17. แจ้งทีมแพทย์ผา่ ตัดระบบทางเดินปั สสาวะ และ พยาบาลประจาห้องผ่าตัด
18. ส่ ง Admit ศ.ช 2 หรื อศ.ญ 2 เพื่อเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัดและส่ งผูป้ ่ วยเข้าห้องผ่าตัด
19. ติดตามอาการผูป้ ่ วยภายหลังผ่าตัดขณะพักอยูท่ ี่ ICU Surg
20. ผูป้ ระสานงานแจ้งผลการปลูกถ่ายไตให้แก่สภากาชาดไทย
21. ส่ งค่าตรวจ HLA typing 4000 บาท (โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิ ชย์สาขาสภากาชาด
ไทย ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย เลขบัญชี 045-2-00423-6) พร้อมทั้งส่ งโทรสารให้สภากาชาด
ไทยด้วย
22. ติดตามอาการผูป้ ่ วยเมื่อผูป้ ่ วยย้ายไปพักฟื้ นที่หอผูป้ ่ วยพิเศษ 7

23. เมื่อแพทย์มีคาสั่งให้จาหน่ายออกจากโรงพยาบาลให้นดั ผูป้ ่ วยมาพบที่หน่วยเปลี่ยนไตและไตเทียม
เพื่อให้คาแนะนาการปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับไปอยูบ่ า้ น
24. ออกใบนัดให้ผปู้ ่ วยมาตรวจที่ OPD 26 (วันจันทร์ ) ตามแผนการรักษาของแพทย์
25. ผูป้ ระสานงานรับผิดชอบแจ้งผลการปลูกถ่ายไต (ตามแบบฟอร์ม)ให้สภากาชาดไทยหลังผ่าตัดทันที
, ทุก 3 เดือนในปี แรกและทุก 1 ปี หลังจากนั้น

