
ผูป้ระสานงานการปลูกถ่ายอวยัวะ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มากกวา่ เกา้สิบเปอร์เช็นของพนกังาน

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ไม่รู้จกั ไม่รู้วา่มีต าแหน่งน้ีอยูใ่นโรงพยาบาลหรือเปล่า ถา้มีต าแหน่งน้ี

เขาท าอะไรกนับา้งหนา้ท่ีหลกัมีอะไร วนัวนัเขาท างานอะไร ท างานอยูท่ี่ไหนภายในร้ัวของโรงพยาบาล ข้ึน

ตรงกบัใคร  ท าแลว้เกิดประโยชน์อะไรกบัผูป่้วย มีประโยชน์อะไรบา้งท่ีใหก้บัโรงพยาบาล   

 เร่ืองเล่า ใหไ้ตใหชี้วิต ประสานไตประสานชีวิต ไดไ้ตไดชี้วติ เป็นเร่ืองเล่าท่ีแสดง สามมุมมอง ใน

วาระท่ีต่าง ๆ กนั มองกนัคนละมุม ใหไ้ตใหชี้วติ เป็นการมองจากมุมของผูบ้ริจาค ผูท่ี้ก  าลงัสูญเสียบุคคล

ใกลชิ้ดไปอยา่งปัจจุบนัทนัด่วน วา่เขามีความคิดอยา่งไร ท าใจอยา่งไร มีแนวคิดเชิงบวกอยา่งไรบา้งท่ีจะ

สานต่อให้อีกหลาย ๆ ชีวติด าเนินต่อไปไดเ้พื่อท าประโยชน์ใหแ้ก่สังคม ตนเอง และประเทศชาติ ซ่ึงส าคญั

มากในกระบวนการบริจาคเพราะทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีจะเกิดข้ึนไดต่้อไปตอ้งผา่นกระบวนการตดัสินใจของญาติ

ผูท่ี้ก าลงัจะสูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรัก ประสานไตประสานชีวติ เป็นชีวติของคนท างานประสานงานการปลูก

ถ่ายอวยัวะของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่วา่มีบทบาทอยา่งไรบา้งในการประสานขอความช่วยเหลือ

จากหน่วยงานต่าง ๆ หลาย ๆ หน่วยงานทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล ในสายงานของพยาบาล 

หอ้งปฏิบติัการ สภากาชาดไทย งานเภสัชกรรม การท าPCT กบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อายรุกรรม 

ศลัยกรรม โรงพยาบาลในเขตจงัหวดัภาคเหนือ สิบเจด็จงัหวดั โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร การบินไทย 

หน่วยยานพาหนะ ซ่ึงทุกอยา่งเก่ียวขอ้งกนัอยา่งไม่น่าจะเป็นไปได ้ดว้ยการประสานงานการปลูกถ่ายอวยัวะ

ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  มาดูเทคนิคการเจรจาขอบริจาคอวยัวะ และการติดต่อประสานงาน

เพื่อใหอ้วยัวะถึงผูป่้วยท่ีรอคอยอยูท่ ัว่ประเทศไดร้วดเร็วท่ีสุด ไดไ้ตไดชี้วติ เป็นประสบการณ์การไดรั้บ

อวยัวะของผูป่้วยท่ีทุกทรมานกบัโรคของตวัเองมาแสนนานและเม่ือมีโอกาสมาถึงเขาควา้โอกาสและใชม้นั

อยา่งไรใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุดดงัความตั้งใจของผูบ้ริจาค 

 การถ่ายทอดเร่ืองราวเป็นเพียงตวัอยา่งเดียวท่ีเกิดข้ึนจริงในการท างานของผูป้ระสานงานการปลูก

ถ่ายอวยัวะโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ท่ีผา่นมา ยีสิ่บกวา่ปีมีเร่ืองราวเกิดข้ึนมากมาย มีผูป่้วยไดรั้บ

ไตบริจาค จ านวนมากกวา่สามร้อยคนในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีสามร้อยกวา่เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน

ทั้งสุขทั้งเศร้าทั้งประสบผลส าเร็จและลม้เหลว การลม้ลุกคลุกคลานมาตลอดท าใหเ้ขม็แขง็และพร้อมยนื

หยดัสู้ต่อไปเพื่อผูป่้วยรอการปลูกถ่ายอวยัวะทัว่ประเทศ ถึงแมว้า่วนัน้ีเราไดบ้อกกล่าวงานของเราให้

ประชาชนคนสวนดอกไดรั้บรู้วา่เราไดท้  าอะไรไปบา้ง ไดรั้บความร่วมมือดี ๆ และประสบการณ์ดี ๆ ท่ีน่า

ประทบัใจ จากทุกหน่วยงานอยา่งไร และเช่ือวา่งานของพยาบาลประสานงานการปลูกถ่ายอวยัวะจะยงัอยู่



ต่อไปถึงแมว้า่เม่ือเวลาผา่นไปผูค้นในสวนดอกจะหลงลืมไปวา่มีต าแหน่งน้ีในโรงพยาบาล เราก็จะปิดทอง

หลงัพระ สู้ต่อไปเพื่อผูป่้วยรอรับการปลูกถ่ายอวยัวะทัว่ประเทศ 

ให้ไตให้ชีวติ,,,,,,,,ประสานไต ประสานชีวติ,,,,,,,,,,,ได้ไต ได้ชีวติ 

ให้ไตให้ชีวติ.......... 

โทชิ 55 ปี นกัวชิาการสาธารณสุข จ.ล าปาง นารี 50 ปี ภรรยา ครูสอนโรงเรียนมธัยม แห่งหน่ึง จ.ล าบาง 

พลอยนภา  ลูกสาว 20 ปี น.ศ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ คณะวทิยาศาสตร์ 

20 มี.ค.25xx  09.00 น. โทชิรับโทรศพัทจ์ากเพื่อนของลูกสาวแจง้วา่ ลูกสาวคนเดียวของเขาประสบอุบติัเหตุ

อยูท่ี่โรงพยาบาลนครพิงค ์โทชิโทรหาภรรยาท่ีก าลงัสอนหนงัสืออยูใ่ห้เตรียมตวัเขาจะไปรับท่ีโรงเรียนจะ

ไดไ้ปเชียงใหม่พร้อมกนั 1 ชัว่โมงจากล าปางถึงเชียงใหม่ช่างยาวนานเหลือเกิน ถนนก็ดูคบัคัง่ไปดว้ยรถ 

การจราจรติดขดั โทชิไม่อาจหกัหา้มใจร้อนรุ่ม อดไม่ไดต้อ้งกดแตรหลายคร้ัง 

 เพื่อนโทรมาแจง้วา่ พลอยขบัรถลงเนินแหกโคง้พุง่ชนเสาไฟฟ้าโดยไม่ทราบสาเหตุ ชะรอยเธอคงไม่ได้

เหยยีบเบรกรถจึงเสียหายยบัเยนิ ศีรษะกระแทกอยา่งแรง ถนนสายน้ีโล่งไม่อนัตรายแต่ท าไมจึงเกิดอุบติัเหตุ

ได ้เม่ือถึงโรงพยาบาลโทชิจอดรถเสียบเขา้ช่องจอดส าหรับเจา้หนา้ท่ี มองหาป้ายแผนกฉุกเฉิน โทชิเดินก่ึง

วิง่ไปท่ีหอ้งฉุกเฉิน ถามหาลูกสาว พยาบาลบอกวา่อาการสาหสั คาดวา่ศีรษะคงถูกกระแทกอยา่งแรงจาก

อุบติัเหตุ ตอนถูกน าส่งเธอมีเลือดออกในสมองและหยดุหายใจแลว้ “เธอจะรอดมั้ยครับ”  ค าถามแรกของโท

ชิ “เราก าลงัผา่ตดัฉุกเฉินเพื่อรักษาเธอแต่อาการเธอวกิฤตมาก เรียกญาติ ๆ มาเลยดีกวา่” โทชิพอรู้ลูกสาว

อาการโคม่า ก็หลบัตาคลา้ยข่มกลั้นบางส่ิงท่ีก าลงัเอ่อทน้ข้ึนมา จากนั้นทรุดนัง่บนมา้นัง่ ส่วนนารีระงบัสติ

อารมณ์ไม่อยู ่ใชผ้า้เช็ดหนา้ปิดใบหนา้กราดเกร้ียวฟูมฟายกบัโทชิและพยาบาลท่ีอยูใ่กล ้ๆ “สงบสติอารมณ์

บา้งสิคุณ” โทชิพยายามเตือนสติภรรยา เลยเท่ียงไปแลว้โทชิไม่นึกอยากทานอาหาร มีพยาบาลแจง้อาการ

ของพลอยใหท้ราบวา่ท าการนวดหวัใจจนกลบัคืนมาหายใจแลว้ แต่อตัราการหายใจต ่า ตอ้งใชเ้คร่ืองช่วย

หายใจ  4 โมงเยน็หมอแจง้วา่ “พลอยมีเลือดคัง่กอ้นใหญ่ในสมอง ตอนถูกส่งตวัมามีหวัใจหยดุเตน้และท า

การช่วยคืนชีพแต่ปัจจุบนัยงัอยูใ่นสภาพตอ้งใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ ตอ้งใชย้ากระตุน้หวัใจ ตอนน้ีพลอยอยูใ่น

สภาพไม่รู้สึกตวั    หมอเสียใจท่ีตอ้งบอกวา่เธอก าลงัเขา้สู่ภาวะสมองตาย” นารี เปล่งเสียง อา แลว้ฟุบหนา้ลง 

โทชิไม่รู้จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองอยา่งไรดี เคร่ืองช่วยหายใจ สภาพไม่รู้สึกตวั สมองตาย ค าพดูของหมอ

วนในสมองไม่หยดุย ั้ง ไม่อยากเช่ือวา่ลูกสาว คนท่ีสดใสร่าเริง มีอารมณ์ขนั ช่างพดูอยา่งพลอยจะถูกบรรยาย



ดว้ยค าศพัทเ์หล่าน้ี 18.00 น. โทชิกบันารีถูกพาไปท่ีหอ้งไอซีย ูพลอยถูกจดัใหน้อนอยูบ่นเตียงท่ีสองถดัจาก

ดา้นหนา้ ปากมีท่อเสียบอยู ่แขน ขา ถูกตรึงไวข้า้งตวั มีสายระโยงระยาง มีจอมอนิเตอร์แสดงคล่ืนหวัใจ 

ความดนัโลหิต ตลอดเวลา พลอยถูกโกนผมศีรษะห่อหุม้ไปดว้ยผา้พนัแผล จากช่วงอกไปถูกคลุมดว้ยผา้ห่ม

จึงมองไม่ออกวา่มีบาดแผลเด่นชดัท่ีอ่ืนอีกหรือไม่ ออกจากหอ้งไอซีย ูหมอพา โทชิ และนารี ไปท่ีหอ้งให้

ค  าปรึกษา หมอช้ีแจงรายละเอียด อาการ การรักษา ยกฟิมลเ์อก็เรยใ์ห้ดู  ใหดู้ผลคล่ืนสมอง พลางเร่ิมอธิบาย

ถึงการตายของสมอง  หมอช้ีแจงใหท้ราบวา่ นิยามของสมองตาย คือ สภาพท่ีกลไกการท างานของทุกส่วน

ของสมอง โดยเฉพาะกา้นสมองหยดุท างาน โดยไม่สามารถฟ้ืนคืนมาอีก ซ่ึงตอ้งแยกจากสถานการณ์ท่ีคน

ทัว่ไปเรียกวา่เจา้หญิงนิทรา เน่ืองจากสภาพดงักล่าวกา้นสมองยงัมีชีวติอยูแ่ละไดมี้การตรวจสอบเพื่อวนิิจฉยั

สมองตาย ตามเกณท ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด หมอยืน่เอกสารใหดู้ น่ีคือผลการวินิจฉยัสมองตาย คร้ัง

ท่ี 1 ซ่ึงท าการยนืยนัไปเม่ือ 17.00 น. บนแผน่กระดาษระบุหวัขอ้ปฏิกิริยาม่านตา ปฏิกิริยาตอบสนองของ

กา้นสมอง การทดสอบการไม่หายใจ และอ่ืน ๆ หมออธิบายทีละหวัขอ้ จากนั้นเนน้วา่ปัจจุบนั ไม่วา่จะ

กระตุน้อยา่งไรคล่ืนสมองของพลอยก็ไม่มีความเปล่ียนแปลง และเธอไม่สามารถหายใจเองไดห้ากถอด

เคร่ืองช่วยหายใจ เธอจะหยดุหายใจ หวัใจหยดุเตน้ อุณหภูมิร่างกายลดลงเร่ือย ๆ  ตารางดา้นขวาบน

แผน่กระดาษยงัวา่งเปล่า หมอบอกวา่พรุ่งน้ีบ่ายจะท าการตรวจยนืยนัคร้ังท่ีสองแลว้กรอกผลลงในนั้น”เราจะ

ท าการวนิิจฉยัสมองตายหลงัจากตรวจสอบยนืยนัสองคร้ัง โดยเวน้ระยะห่างระหวา่งคร้ังท่ีหน่ึงกบัคร้ังท่ีสอง

หกชัว่โมง เพื่อใหผ้ลการวินิจฉยัถูกตอ้ง” โทชิรับฟังค าอธิบายอยา่งเล่ือนลอย “เราจะปล่อยใหเ้คร่ืองช่วย

หายใจของนอ้งพลอยท างานต่อไป ขอใหค้นในครอบครัวปรึกษากนัเองวา่จะหยดุเคร่ืองช่วยหายใจเม่ือไหร่ 

แน่นอนวา่ในระหวา่งท่ีครอบครัวยงัไม่ตดัสินใจ เราจะปฏิบติัต่อนอ้งพลอยทุกอยา่งท่ีท าได ้เราจะใหน้ ้าเกลือ 

สารอาหารต่อไป และคอยพลิกร่างไม่ใหเ้กิดแผลกดทบัจากการนอนนาน ๆ อยา่งไรก็ตาม โปรดรับรู้วา่ แม้

นอ้งพลอยยงัหายใจอยูด่งัท่ีเห็น แต่เธอไดเ้สียชีวติไปแลว้” โทชิอยูท่ี่โรงพยาบาลทั้งคืนโดยไม่ไดห้ลบัแมส้ัก

งีบเดียว นารี เปล่งเสียงร ่ าให้สะอึกสะอ้ืนระเบิดอารมณ์เป็นพกั ๆ จนขอบตาคล ้าเป็นวงทา้ยท่ีสุดหมด

เร่ียวแรงฟุบหลบัไป เพื่อน ๆ ของพลอยท่ีมาคอยฟังข่าวคราว ทยอยกลบัหอพกักนัตั้งแต่เยน็ 

 โทชิเคยเผชิญกบัความตายของญาติพี่นอ้งมาหลายหน บา้งก็เสียชีวติดว้ยอุบติัเหตุ บา้งก็เพราะความ

ชราภาพ  แต่น่ีลูกสาวของตวัเองเคา้ไม่อยากเช่ือเลย นอ้งพลอย ตายแลว้จริงหรือ ค านิยามของสมองตายใน

เชิงเอกสาร กบัร่างท่ีนอนอยูบ่นเตียง  โทชิเคยรับฟังข่าวเก่ียวกบัสมองตายทางวทิยโุทรทศัน์มาหลายคร้ัง ทั้ง

เคยอ่านวารสารทางการแพทย ์เขาจึงพอมีความรู้เร่ืองน้ีอยูบ่า้ง  การตรวจวินิจฉยัสมองตายคร้ังท่ีสองด าเนิน

ไปท่ามกลางการเฝ้ามองของโทชิ กบันารี ผลการตรวจวินิจฉยัสรุปไดว้า่ “นอ้งพลอยสมองตาย” เด๋ียวขอเชิญ



ญาติในห้องใหค้  าปรึกษาหน่อยครับ ผูห้ญิงคนหน่ึงในชุดพยาบาลรออยูใ่นห้อง พอเห็นโทชิ กบันารี ก็ลุกข้ึน

สวสัดี “น่ีคุณพนัทว ีผูป้ระสานงานการผา่ตดัปลูกถ่ายอวยัวะครับ” หมอแนะน า ดิฉนัเป็นผูป้ระสานงานการ

ปลูกถ่ายอวยัวะ ของสภากาชาดไทยค่ะ การรักษาโดยการปลูกถ่ายอวยัวะจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีผูป่้วยซ่ึง

เป็นผูรั้บ และมีผูใ้จบุญบริจาคอวยัวะ โดยทัว่ไปผูบ้ริจาคคือผูเ้สียชีวติโดยสมองตาย ซ่ึงหนา้ท่ีหลกัของ

แพทยเ์จา้ของไขจ้ะบ าบดัรักษา ไม่ควรเสนอตวัเขา้ยุง่เก่ียวกบัการผา่ตดัอวยัวะ ในทางกลบักนั หากแพทย์

ผูท้  าการผา่ตดัปลูกถ่ายอวยัวะตีตวัเขา้ใกลญ้าติผูเ้สียชีวติสมองตาย เอ่ยปากเจรจาขอความร่วมมือบริจาค

อวยัวะ รังแต่จะสร้างความไม่พึงพอใจแก่ญาติพี่นอ้งเปล่า ๆ จึงจ าเป็นตอ้งมีคนท าหนา้ท่ีตวักลางเช่ือม

ประสานระหวา่งแพทยเ์จา้ของไข ้กบัแพทยผ์า่ตดัปลูกถ่ายอวยัวะ เพื่อใหก้ารรักษาโดยการปลูกถ่ายอวยัวะ

ด าเนินไดร้าบร่ืน คนกลางนั้นก็คือผูป้ระสานงานการปลูกถ่ายอวยัวะนั้นเอง “การบริจาคอวยัวะของนอ้ง

พลอยผูป่้วยหลายคนจะไดป้ระโยชน์จากอวยัวะของนอ้งพลอย ทั้งผูท่ี้ทุกทรมานจากโรคหวัใจ ผูท่ี้ป่วยเป็น

โรคตบั ผูป่้วยท่ีหายใจไม่ออกจากโรคปอด และช่วยคนตาบอดใหม้องเห็นอีกคร้ังหน่ึง  ช่วยผูป่้วยท่ีทรมาน

จากโรคไตวายเร้ือรังไดส้องคน ซ่ึงโรคน้ีเกิดข้ึนแมก้บัเด็กเล็ก ๆ น่าเสียดายวา่ยงัไม่มีวธีิรักษาใหห้ายขาดได ้

วธีิเดียวท่ีจะขบัถ่ายของเสียซ่ึงสั่งสมในร่างกายออกมาคือการ ฟอกเลือดลา้งไต แต่การลา้งไตเป็นการรักษาท่ี

มีขอ้จ ากดัดา้นเวลา ผูป่้วยจึงตอ้งเผชิญความยากล าบากในการใชชี้วติปกติธรรมดาในสังคม และยงัตอ้ง

ควบคุมอาหารเขม้งวด หากไดรั้บการผา่ตดัปลูกถ่ายไต ผูป่้วยเหล่าน้ีจะสามารถท างาน รับประทานอาหาร

และเดินทางท่องเท่ียวไดอิ้สรเสรี อวยัวะของนอ้งพลอยจะไม่สูญเปล่าค่ะ”  โทชิรับฟังค าอธิบายอยา่งมุ่งมัน่

ของผูป้ระสานงาน พลางขบริมฝีปาก เม่ือนึกถึงภาพลูกสาวถูกควกัอวยัวะภายในออกทั้งท่ีหวัใจยงัเตน้ ไต

....... โทชิ หลบัตาลง ตอนยงัมีชีวติ นอ้งพลอยลงช่ือบริจาคอวยัวะไวก้บัสภากาชาดไทย เม่ือปลายปีจู่ ๆ เธอ

ก็แสดงความจ านงบริจาคอวยัวะ โทชิจ าวนัท่ีลูกสาวน าบตัรประจ าตวัผูบ้ริจาคอวยัวะมาใหดู้ไดดี้ เธอยงัชวน

ให ้โทชิ และนารีร่วมบริจาคดว้ย เน่ืองจากลูกสาวเป็นคนท่ีชอบช่วยเหลือคนอ่ืนอยูเ่สมอ เธอจะมีความสุขท่ี

ไดเ้ห็นส่ิงท่ีเธอช่วยเหลือ ไม่วา่จะเป็น สัตวต์วัเล็ก ๆ แมลง หมา แมว น่ีกระมงัท่ีเป็นสาเหตุท าใหลู้กสาวของ

พอ่จะไดมี้ความสุข ไดรั้บบุญท่ียิง่ใหญ่เป็นคร้ังสุดทา้ย การผา่ตดัปลูกถ่ายอวยัวะเป็นเร่ืองท่ีควรไดรั้บการ

สนบัสนุน หากอวยัวะของนอ้งพลอยเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นไดย้อ่มน่ายนิดี แมส้มองของโทชิจะคิดเช่นนั้น

ทวา่ความรู้สึกกลบัท าใจไม่ไดท่ี้จะปล่อยใหมี้การเอาไตไปจากนอ้งพลอยไปขณะท่ีหวัใจยงัเตน้อยู ่ตอนน้ีถา้

จะปรึกษาภรรยา นารีไม่ยอมแน่เพราะเธอมีความเช่ือวา่ถา้เอาอวยัวะออกไปเกิดชาติหนา้จะมีอวยัวะไม่ครบ 

“ไม่นะอยา่เอาอะไรออกไปจากนอ้งพลอยนะ” ผูป้ระสานงานเขา้ใจในค าพดูของนารีเป็นอยา่งดี เธอจึงเอ่ยวา่ 

“ลองเอาหนงัสือพระพุทธศาสนากบัการบริจาคอวยัวะเล่มน้ีไปอ่านดูนะค่ะ มีขอ้คิดดี ๆ จากพระอาจารยใ์น

แนวคิดของศาสนาพุทธ อ่านจบแลว้ดิฉนัจะฟังค าตอบอีกทีนะค่ะ” พดูเสร็จเธอก็เดินออกจากหอ้งไปอยา่ง



เงียบ ๆ โทชิอ่านหนงัสือให้นารีฟังและคุยกบัภรรยาถึงเจตจ านงของลูกสาวก่อนตาย ท าตามความตอ้งการ

ของเธอเป็นคร้ังสุดทา้ย ถือวา่เป็นการท าบุญคร้ังสุดทา้ยใหลู้กสาว นารีร้องใหข้ึ้นมาอีกหลายรอบ คร่ึง

ชัว่โมงผา่นไป ผูป้ระสานงานเขา้มาในห้องพร้อมน ้าด่ืมและกระดาษเช็ดหนา้ เธอยืน่น ้ าด่ืมและกระดาษ

เช็ดหนา้ให้โทชิ และภรรยา “ด่ืมน ้าก่อนค่ะ ถา้สบายใจแลว้เราค่อยคุยกนัตดัสินใจกนัอีกรอบ ความดีท่ีไม่

ส้ินสุดคือการอุทิศอวยัวะเม่ือยามส้ินสูญ เป็นค าขวญัของศูนยรั์บบริจาคอวยัวะสภากาชาดไทยค่ะ ปัจจุบนัมี

ผูป่้วยท่ีทุกขท์รมานรอความช่วยเหลือจากผูใ้จบุญเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากการขาดแคลนอวยัวะ ท าใหบ้าง

คนไดเ้สียชีวติไปก่อนท่ีจะไดรั้บการปลูกถ่ายอวยัวะ น่าเสียดายเป็นอยา่งยิง่ บางคนยงัเด็ก บางคนก าลงัอยูใ่น

วยัท างาน ถา้ไดป้ลูกถ่ายอวยัวะจะท าใหคุ้ณภาพชีวติของผูป่้วยเหล่านั้น ดีข้ึนสามารถท าประโยชน์ใหก้บั

ประเทศเราไดอี้กมาก ทางเราไม่ไดบ้งัคบัใหคุ้ณโทชิ กบัภรรยา ใหบ้ริจาคอวยัวะของลูกสาวใหก้บัเราซ่ึงมนั

ข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของคุณโทชิและภรรยาเอง ถึงแมว้า่คุณโทชิกบัภรรยาไม่ยนิยอมบริจาคอวยัวะของลูก

สาว ทางแพทย ์พยาบาล จะดูแลนอ้งพลอยเป็นอยา่งดีเหมือนเช่นเคย แต่ถา้คุณโทชิกบัภรรยายนิยอมเราจะมี

แพทยม์าดูแลเพิ่มอีกเพื่อรักษาอวยัวะของนอ้งพลอยไวใ้ห้ดีท่ีสุดเพื่อจะน าไปปลูกถ่ายใหไ้ดป้ระสิทธิภาพดี

ท่ีสุด 

“ผมเขา้ใจดีแลว้วา่อวยัวะของนอ้งพลอยจะเป็นประโยชน์ต่อคนป่วย ตวัเธอเองก็ตั้งใจอยากบริจาค เธอ

สมคัรใจแสดงความจ านงบริจาคอวยัวะเอง ดงันั้นผมเช่ือวา่ไดท้  าตามเจตจ านงของเธอ ผมขอบริจาคอวยัวะ

ทุกส่วนท่ีเป็นประโยชน์แก่สภากาชาดไทย ฝากคุณช่วยจดัการดว้ยนะครับ” 

 “ขออนุโมทนาบุญดว้ยคนค่ะพวกเรายนิดีมากท่ีสุดค่ะดิฉนัจะเป็นก าลงัช่วยเหลือทุกวิถีทาง ถา้มีปัญหาอะไร

ใหช่้วยเหลือก็บอกไดต้ลอดเวลานะค่ะ เร่ืองการเดินทางรถรับส่ง โลงศพ เรายนิดีใหค้วามช่วยเหลือทุกเร่ือง 

แลว้พวกเราจะน าอวยัวะของนอ้งพลอยไปปลูกถ่ายใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูป่้วยท่ีทุกขท์รมานจากโรคท่ีเป็นอยู ่

ช่วยใหพ้วกเคา้สบายข้ึนตามเจตจ านงค่ะ ขอบคุณจากใจจริง ๆ ค่ะ” 

โทชิกรอกขอ้ความในเอกสารท่ีผูป้ระสานงานยืน่ให ้มนัคือใบแสดงการยนิยอมบริจาคอวยัวะ 

ขอแสดงความยนิยอมวา่ผูท่ี้มีช่ือปรากฏอยูเ่บ้ืองตน้น้ีไดบ้ริจาคอวยัวะหลงัเสียชีวติ เพื่อการปลูกถ่ายอวยัวะ 

 

 

 



 

 

ประสานไต  ประสานชีวิต 

20 มี.ค. 17.00 น. พิชา พยาบาลหอ้งหน่วยเปล่ียนไตและไตเทียมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดรั้บโทรศพัทจ์ากสภากาชาดไทยวา่มี ผูป่้วยสมองตายอยูท่ี่

โรงพยาบาลนครพิงคข์อช่วยดูขอ้มูลใหห้น่อย น่ีเป็นเวลาท่ีเธอและสามีพร้อมลูกทั้งสองคนของเธออยูบ่นรถ

ตามเส้นทางกลบับา้น เธอถือโทรศพัทผ์ูป้ระสานงานซ่ึงพยาบาลหน่วยเปล่ียนไตและไตเทียมทุกคนตอ้งท า

หนา้ท่ีผูป้ระสานงานการปลูกถ่ายอวยัวะคนละหน่ึงสัปดาห์ สัปดาห์น้ีเป็นเวรของเธอ ทั้ง ๆท่ี ทั้งสัปดาห์มี 

ไตบริจาคเพียง สามราย วนัน้ีก็เป็นวนัศุกร์แลว้เธอนึกวา่จะไม่มีไตบริจาคแลว้แท ้ๆ แต่เสียงเรียกเขา้จาก

โทรศพัทเ์คร่ืองเก่า ๆ แต่แขง็แรงทนทาน ท าใหเ้ธอตอ้งขออนุญาตสามีและลูกออกจากบา้นหลงัจากเขา้บา้น

แลว้เพื่อไปจดขอ้มูลผูป่้วยสมองตายท่ีโรงพยาบาลนครพิงค ์ซ่ึงห่างจากบา้นของเธอเกือบ 20กิโลเมตร ดว้ย

รถยนตส่์วนตวั เม่ือถึงโรงพยาบาลนครพิงคเ์ธอใชเ้วลาเดินทางราวคร่ึงชัว่โมง เธอแจง้ความประสงคใ์ห้

พยาบาลไอซียรัูบทราบและไดคุ้ยกบัแพทยเ์จา้ของไข ้และขออนุญาตศึกษาขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลท่ีจ าเป็น

ลงในใบเช็คลิสของผูบ้ริจาคไตซ่ึงเธอจะตอ้งพกติดตวัไปไหนต่อไหนตลอดเวลาท่ีเธอไดอ้ยูเ่วรเพราะจะตอ้ง

มีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดแบบน้ีเกิดข้ึนไดทุ้กเวลา การท างานเป็นผูป้ระสานงานของเธอไม่ไดรั้บค่าตอบแทน

บางคร้ังเธอก็งงเหมือนกนัวา่เธอท าไปท าไม เพราะวา่งานผูป้ระสานงานไดเ้อาเวลาส่วนตวั เวลาของ

ครอบครัวเธอไปหลายคร้ังหลายคราตั้งแต่เธอถูกแต่งตั้งใหเ้ป็นผูป้ระสานงานเม่ือสิบปีท่ีแลว้ ดูเหมือนวา่เธอ

ไม่ไดท้  างานอะไรนอกไปเสียจากวา่รับโทรศพัทจ์ากสภากาชาดไทยและคอยประสานงานระหวา่งแพทยก์บั

ญาติผูต้าย และประสานงานกบัศูนยรั์บบริจาคอวยัวะสภากาชาดไทย วนัน้ีก็เป็นอีกวนัหน่ึงท่ีเธอตอ้งใชเ้วลา

ของครอบครัวเพื่อมาศึกษาขอ้มูลผูป่้วยสมองตายในต่างโรงพยาบาลซ่ึงเป็นโรงพยาบาลในพื้นท่ี 17 จงัหวดั

ภาคเหนือท่ีหน่วยเปล่ียนไตและไตเทียมไดรั้บผดิชอบอยู ่โรงพยาบาลนครพิงคถื์อเป็นโรงพยาบาลท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงในการดูแลผูป่้วยสมองตาย มีเคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ และมีแพทยท่ี์สามารถจะวนิิจฉยั

สมองตายได ้และมีหอ้งผา่ตดัท่ีสามารถเก็บเก่ียวอวยัวะออกจากผูบ้ริจาคได ้โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 

โรงพยาบาลประจ าจงัหวดัหลายจงัหวดั หลายแห่งไม่สามารถดูแลผูป่้วยสมองตายได ้ไม่สามารถวนิิจฉยั

สมองตายได ้ท าใหเ้ราไดสู้ญเสียอวยัวะท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ไดไ้ปมากมาย จะไปโทษโรงพยาบาลต่าง ๆ 

เหล่านั้น ท่ีไม่สามารถเก็บเก่ียวอวยัวะหรือไม่แจง้เขา้มาท่ีสภากาชาด เร่ืองมีผูเ้ขา้ข่ายผูบ้ริจาคอวยัวะก็ไม่ได้

เพราะโรงพยาบาลไม่ไดรั้บขอ้มูลเร่ืองการปลูกถ่ายอวยัวะมากนกั ประกอบกบัการมีผูป่้วยจ านวนมากท าให้



การท างานลน้มือ และติดขดัเร่ืองอุปกรณ์ทางการแพทยต่์าง ๆ หอ้งผา่ตดั ท่ีจ  าเป็นส าหรับการดูแลผูบ้ริจาค

อวยัวะ เจา้หนา้ท่ีท่ีคอยประสานงานเร่ืองเหล่าน้ีก็ไม่มี เร่ืองน้ีจึงเป็นปัญหาส าคญัอีกประการหน่ึงในวงการ

ปลูกถ่ายอวยัวะท่ีไม่รุดหนา้เท่าท่ีควรในประเทศไทย 

พิชา แอบมองดูญาติของผูป่้วยสมองตายท่ีก าลงัเศร้าโศกเสียใจกบัอาการของลูกสาว ท่าทางเป็นคนมี

การศึกษา การท างานดี น่าจะคุยไดไ้ม่ยาก เม่ือศึกษาประวติัท่ีจ  าเป็น อาย ุน ้าหนกั ส่วนสูง กรุ๊ปเลือด 

สัญญาณชีพ การท างานของตบั และไตจากผลตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ผลเอก๊เรยค์อมพิวเตอร์สมอง ผล

ตรวจการติดเช้ือตบัอกัเสบ เอชไวว ียาท่ีไดรั้บ ทั้งหมดครบถว้นและบนัทึกเสร็จแลว้เธอก็รีบโทรบอกขอ้มูล

คร่าว ๆ และส่งขอ้มูลใหก้บัศูนยรั์บบริจาคอวยัวะโดยอีเมล ตอนน้ีก าลงัรอแพทยว์นิิจฉยัสมองตายคร้ังท่ี 

สองอยูแ่ละญาติก็อยูใ่นอาการท่ีก าลงัเสียใจ โวยวายโดยเฉพาะผูห้ญิงท่ีดูจะเป็นแม่ของผูป่้วย เธอตอ้งรอ

โอกาสใหเ้หมาะสมรอแพทยเ์จา้ของไขเ้ป็นผูแ้จง้ถึงภาวะสมองตายกบัญาติเสียก่อนแลว้ค่อยเป็นหนา้ท่ีของ

เธอท่ีจะท าการเจรจาขออวยัวะ ตอนน้ีก็สองทุ่ม เธอโทรศพัทยแ์จง้ทีมผา่ตดัปลูกถ่ายไตของโรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่ใหท้ราบวา่ตอนน้ีมีผูป่้วยสมองตายเหมาะส าหรับเป็นผูบ้ริจาค แจง้แพทยป์ลูกถ่าย

อวยัวะ แจง้อายรุแพทยโ์รคไต แจง้ห้องผา่ตดั และแจง้หวัหนา้ของเธอใหรั้บทราบเม่ือทุกอยา่งเรียบร้อยดี

แลว้ เธอคิดวา่ควรกลบัไดแ้ลว้ลูกและสามีก าลงัคอยอยูท่ี่บา้น เกือบส่ีทุ่มถึงบา้นลูก ๆ หลบัไปแลว้ สามีก าลงั

ดูทีวรีออยูท่ี่ห้องนัง่เล่น เม่ือถึงบา้นมีโทรศพัทจ์ากสภากาชาดโทรสอบถามเร่ืองของผูป่้วยสมองตายวา่ญาติ

ยนิยอมหรือยงั ถา้มีการบริจาคอวยัวะทีมเชียงใหม่สามารถเก็บเก่ียวอวยัวะไดม้ั้ย เธอบอกวา่พรุ่งน้ีเชา้จะเขา้

ไปดูผูบ้ริจาคอีกทีและจะเจรจาขออวยัวะในวนัพรุ่งน้ีหลงัจากแพทยเ์จา้ของไขไ้ดบ้อกผลการวนิิจฉยัสมอง

ตายคร้ังท่ีสอง  

21 มี.ค.25xx พิชาเป็นผูป้ระสานงานท่ีใคร ๆก็ชมวา่เธอท างานรวดเร็วฉบัไว และยงัดูแลเอาใจใส่ครอบครัวผู ้

บริจาคไดดี้ การผา่ตดัปลูกถ่ายอวยัวะหลายคร้ังลุล่วงส าเร็จไปดว้ยดีเพราะเธอด าเนินการไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นศูนยป์ลูกถ่ายไตของภาคเหนือรับผดิชอบ 17 จงัหวดัภาคเหนือมี

ขอ้มูลต่าง ๆ ของผูป้ระสงคจ์ะรับการผา่ตดัปลูกถ่ายไตบนัทึกเก็บอยูใ่นแฟ้มผูป่้วยและคอมพิวเตอร์ 

อยา่งเช่น ช่ือ สกุล วนัเดือนปีเกิด ช่ือสถานพยาบาลท่ีไดรั้บการฟอกเลือด ความเขา้กนัไดข้องเน้ือเยื่อ ประวติั

การรับเลือด ประวติัการปลูกถ่ายอวยัวะ ประวติัการฟอกเลือด ผูล้งทะเบียนข้ึนบญัชีรายช่ือรอรับการผา่ตดั

ปลูกถ่ายไตมีจ านวน เกือบสามร้อยคน ผูบ้ริจาคมีไตสองขา้ง สามารถบริจาคใหผู้ป่้วยไดส้องคน เน่ืองจาก

โรงพยาบาลของพิชาท าหนา้ท่ีประสานงานดว้ยจึงเป็นธรรมเนียมท่ีโรงพยาบาลจะไดรั้บไตบริจาคหน่ึงขา้งท่ี

เหลืออีกหน่ึงขา้งจะส่งใหศู้นยรั์บบริจาคอวยัวะไปจดัสรรใหก้บัผูป่้วยท่ีรออยูท่ ัว่ประเทศ 



เชา้น้ีหลงัจากพิชาโทรประสานงานไปยงัโรงพยาบาลนครพิงคท์  าใหท้ราบวา่ แพทยว์ินิจฉยัสมองตายคร้ังท่ี 

สองแลว้และจะบอกญาติเชา้น้ี เธอข้ึนไปเซ็นช่ือท างานและประสานงานขอรถจากหน่วยรถยนตข์องคณะให้

ไปส่งท่ีโรงพยาบาลนครพิงค ์เกือบเกา้โมง เม่ือถึงโรงพยาบาลเธอศึกษารายละเอียดของผูบ้ริจาคอีกคร้ังหน่ึง

เพื่อความถูกตอ้ง และแพทยเ์จา้ของไขไ้ดใ้ห้เธอรออยูท่ี่ห้องใหค้  าปรึกษา สักพกัแพทยเ์จา้ของไขพ้าญาติ

ผูป่้วยเขา้มาในหอ้งและไดแ้นะน าวา่เธอเป็นผูป้ระสานงานการปลูกถ่ายอวยัวะเธอทกัทายญาติผูบ้ริจาค

แนะน าตวัเอง และใหข้อ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัการบริจาคอวยัวะท่ีจะใหญ้าติมองเห็นถึงความส าคญั ความ

จ าเป็น และใหมี้ความตอ้งการท่ีจะบริจาคอวยัวะใหศู้นยรั์บบริจาคอวยัวะไปจดัสรรให้ผูป่้วยท่ีก าลงัรอ

อวยัวะอยูด่ว้ยความทุกขท์รมานเ เธอเรียนรู้เทคนิคการเจราการขออวยัวะโดยศูนยรั์บบริจาคอวยัวะเป็นผู ้

แนะน า และจดัฝึกอบรมใหผู้ป้ระสานงานทุกคนไดรั้บรู้ หนงัสือเก่ียวกบัการบริจาคอวยัวะตอ้งมีติดตวัไว้

เสมอเพื่อเป็นขอ้มูลใหญ้าติไดพ้ิจารณา โดยเฉพาะทางภาคเหนือท่ีมีความเช่ือเร่ืองการน าอวยัวะออกจาก

ร่างกายหลงัเสียชีวติจะท าใหเ้กิดชาติหนา้จะมีอวยัวะไม่ครบ หนงัสือพระพุทธศาสนากบัการบริจาคอวยัวะ

ไดพ้ดูถึงอานิสงฆข์องการบริจาคอวยัวะวา่เม่ือเราใหส่ิ้งดีงามกบับุคคลอ่ืนยอ่มไดส่ิ้งท่ีดีงามกลบัคืนมา เรา

ใหอ้วยัวะท่ีดีสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้นได ้ก็จะไดรั้บอวยัวะท่ีดีหรือดียิ่งข้ึนกลบัคืนมา 

ในทางพระพุทธศาสนากล่าวไวว้า่ การบริจาคอวยัวะไดบุ้ญมากกวา่การสร้างวิหาร หน่ึงร้อยวหิารไดบุ้ญ

มากกวา่การบริจาคทานทั้งมวล 

 หลงัจากปล่อยใหผู้ป่้วยตดัสินใจกนัเองตามล าพงั สักพกัเธอก็เขา้ไปหาพร้อมกระดาษเช็ดหนา้และ

น ้าด่ืม เม่ือญาติมีค าตดัสินใจยงัไงเธอก็ตอ้งยอมรับการตดัสินใจของญาติถึงแมว้า่ผูป่้วยจะมีบตัรประจ าตวัผูมี้

ความประสงคบ์ริจาคอวยัวะอยูก่็ตามถา้หากญาติคดัคา้นยอ่มไม่สามารถท าการปลูกถ่ายอวยัวะได ้วนัน้ีโชค

ดีเป็นของเธอและผูป่้วยท่ีรอรับไตบริจาคเพราะญาติตดัสินใจบริจาคอวยัวะทุกอวยัวะท่ีสามารถใชเ้ป็น

ประโยชน์ เธอกล่าวขอบคุณญาติท่ีมีบริจาคอวยัวะและใหค้วามมัน่ใจวา่จะน าอวยัวะทุกส่วนไปใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดกบัผูป่้วยท่ีทุกทรมานท่ีรอรับอวยัวะอยูน่ั้น ต่อไปเป็นงานหนกัท่ีเธอตอ้งท า อนัดบัแรกเธอ

ไดข้อเจาะเลือดผูบ้ริจาคเพื่อยืนยนัหมู่โลหิต และเพื่อส่งตรวจวา่ผูบ้ริจาคเป็นโรคติดต่อใด ๆ เช่นตบัอกัเสบ 

เอดส์ หรือไม่ แลว้โทรศพัทแ์จง้ศูนยรั์บบริจาคอวยัวะใหท้ราบวา่ญาติยนิยอมบริจาคอวยัวะแลว้เพื่อศูนยรั์บ

บริจาคอวยัวะจะไดด้ าเนินการคดัเลือกรายช่ือผูล้งทะเบียนในบญัชีซ่ึงมีความเขา้กนัไดสู้งออกมา แปดคน ส่ี

คนจะเป็นผูป่้วยท่ีลงทะเบียนไวก้บัโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ซ่ึงจะไดรั้บไต หน่ึงขา้งแน่นอน ไตอีก 

หน่ึงขา้งกบัอวยัวะท่ีใชป้ระโยชน์ไดคื้อ ตบั หวัใจ ล้ินหวัใจ ปอด จะถูกส่งโดยเคร่ืองบินไปท่ีศูนยรั์บบริจาค

อวยัวะเพื่อรอการจดัสรร  สองคนในแปดคนจะไดรั้บการวินิจฉยัวา่เหมาะสมแก่การปลูกถ่ายไตจะถูกเลือก



เป็นผูเ้ขา้รับการผา่ตดั พิชาโทรประสานงานทีมผา่ตดัเพื่อเก็บเก่ียวอวยัวะ อาจารยแ์พทยศ์ลัยศาสตร์ทางเดิน

ปัสสาวะ หอ้งผา่ตดัท่ีจะท าการปลูกถ่ายเพื่อจะไดแ้ช่เยน็น ้ ายาถนอมอวยัวะ ทีมงานผา่ตดั แจง้วอร์ดไอซียู

ศลัยกรรม ใหร้อรับผูป่้วยหลงัปลูกถ่ายไต   

HLA คือช่ือยอ่โมเลกุลแอนติเจนเซลลน์ ้าเหลืองของมนุษย ์เป็นไกลโคโปรตีนบนผิเซลลม์นุษย ์เม่ือมีเซลล์

รุกรานจากภายนอก เซลลซ่ึ์งท าหนา้ทีเป็นภูมิคุม้กนัจะตรวจจ าแนก HLA บนเซลลน์ั้น ถา้หากไม่ตรงกบั 

HLA ของตวัเองจะมองวา่เป็นส่ิงแปลกปลอมและเขา้จู่โจม นัน่คือการตอบสนองทางอิมมูน หรือท่ีเราเรียก

กนัวา่ภูมิตา้นทานนัน่เอง เน่ืองจาก HLA ก็มีปรากฏอยูบ่นพื้นผวิเซลลข์องไตท่ีท าการผา่ตดัปลูกถ่ายดว้ย 

หากประเภทแอนติเจนของไตต่างกบัแอนติเจนของผูรั้บ เซลลซ่ึ์ท าหนา้ท่ีเป็นภูมิคุม้กนั ยอ่มมองวา่ไตท่ีปลูก

ถ่ายเป็นส่ิงแปลกปลอม แลว้เจา้จู่โจม ท าใหไ้ตท่ีใส่เขา้ไปอยูร่อดยาก การผา่ตดัปลูกถ่ายอวยัวะจึงจ าเป็นตอ้ง

หาอวยัวะซ่ึงมีแอนติเจนคลา้ยคลึงกบัของผูรั้บ ทวา่หมู่ HLA ไม่เหมือนกบัหมู่เลือดตรงท่ีมีหลายหมู่หลาย

ประเภทมาก นอกจากจะมีหมู่หลกัหกชนิด คือ A B C DR DQ DP ยงัมีหมู่แยกยอ่ยไปอีกกวา่สิบชนิด ใน

การผา่ตดัปลูกถ่ายอวยัวะจะพิจารณาความเขา้กนัไดข้องหมู่ A B DR ซ่ึงมีการศึกษาวเิคราะห์กา้วหนา้ท่ีสุด 

แอนติเจนสามชนิดน้ีจะถ่ายทอดทางพนัธุกรรมจากพอ่และแม่ไปสู่ลูกอยา่งละหน่ึงคู่ ดงันั้นในคนคนหน่ึงจะ

มีแอนติเจนสามคู่รวมหกตวัใหต้รวจสอบได ้แอนติเจนมีหลายชนิดมากจึงเป็นสาเหตุของความยุง่ยาก การ

หาผูบ้ริจาคมีแอนติเจนหกชนิดตรงกนัเป็นเร่ืองยากยิง่ แมก้ระทัง่พี่นอ้งกนัยงัพบแค่เพียงหน่ึงในส่ีเท่านั้น 

อยา่วา่แต่ในหมู่ผูไ้ม่เก่ียวขอ้งทางสายเลือดเลย ความเป็นไปไดมี้เพียงหน่ึงในหม่ืนเท่านั้น ในความเป็นจริง 

การผา่ตดัปลูกถ่ายส่วนใหญ่จึงมกัจะกระท าโดยเลือกใชอ้วยัวะท่ีมีความเขา้กนัหน่ึงหรือสองตวั แน่นอน 

ปฏิเสธไม่ไดว้า่อตัราการอยูร่อดของอวยัวะปลูกถ่ายยอ่มต ่าลง   การเลือกตวัผูเ้ขา้ข่ายเป็นผูรั้บบริจาคเป็น

เร่ืองยากล าบากในการท างานปลูกถ่ายอวยัวะ เน่ืองจากมีเง่ือนไขต่าง ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้ง ส าหรับผูป่้วยจึง

เหมือนกบัการวดัดวงเส่ียงโชคไปโดยปริยาย แน่นอนวา่ อายแุละประวติัการฟอกเลือดยอ่มถูกน ามา

ประกอบการพิจารณาจดัล าดบัผูรั้บ แต่ผูบ้ริจาคท่ีมีกลุ่ม HLA ใกลเ้คียงกบัตนจะปรากฏข้ึนเม่ือไหร่ก็ไม่รู้ ผู ้

ลงทะเบียนทัว่ประเทศมีถึงสามพนักวา่คน ในจ านวนนั้นในปีหน่ึง ๆ เพียง สองร้อยคนไดรั้บการปลูกถ่ายไต

จริง ๆ ส่วนผูป่้วยรับการฟอกเลือดทัว่ประเทศมีจ านวนเกือบแสนคน คุณูปการของการผา่ตดัปลูกถ่ายไต

ใหก้บัผูป่้วยไตวายเร้ือรังนบัวา่นอ้ยนิด เป็นขอ้เท็จจริงท่ีรู้กนัดี ไม่ใช่เพราะวทิยาการแพทยข์องไทยลา้หลงั 

ทวา่เน่ืองดว้ยประชาชนไทยไม่มัน่ใจยอมรับการตายของสมองเป็นการตายของมนุษย ์เป็นเหตุใหแ้พทยแ์ละ

ผูป่้วยลงัเลท่ีจะท าการผา่ตดัปลูกถ่ายอวยัวะผูป่้วยจึงจ าตอ้งใชชี้วติอนัยาวนานควบคู่กบัการฟอกเลือด ซ่ึง

ไม่ใช่เร่ืองง่ายทั้งทางการเงินและทางจิตใจ โดยตอ้งรอคอยใฝ่ฝันถึงไตท่ีไม่รู้วา่จะไดเ้ม่ือไหร่ไปเร่ือย ๆ  ผู ้



โชคดีไดเ้ป็นผูรั้บ หากทุกส่ิงลุล่วงราบร่ืน จะสามารถใชชี้วติในสังคมตามปกติไดอ้ยา่งมีความสุข ผูพ้ลาด

จากการคดัเลือกตอ้งทนใชชี้วติผกูอยูก่บัการฟอกเลือดต่อไปอีกนาน 

ศูนยรั์บบริจาคอวยัวะแจง้มาวา่มีผูล้งทะเบียนรอรับบริจาคตบัท่ีมี HLA ตรงกนัท่ีโรงพยาบาลจุฬา ทีมจาก

จุฬาจะข้ึนมาเก็บเก่ียวอวยัวะเพื่อน าไปปลูกถ่ายเอง ขอส่งรถรับทีมเก็บเก่ียวอวยัวะท่ีสนามบินเวลา ส่ีโมงเยน็ 

TG 123 และจะกลบั TG 456 หน่ึงทุ่มตรง  สภากาชาดขอท่ีนัง่ฟรีของการบินไทยทั้งไปและกลบั ใหก้บัทีม

ผา่ตดั และขอยกเวน้ค่าระวางในการน าอวยัวะข้ึนเคร่ือง อีกทั้งตอ้งขอเป็นกรณีพิเศษเพราะในกระติกแช่

อวยัวะนั้นมีน ้ายาถนอมอวยัวะจ านวน 2000 ซีซีไปดว้ย   พชิาโทรประสานงานไปท่ีหน่วยยานยนตเ์พื่อให้

ไปรับทีมผา่ตดัตามเวลาซ่ึงรถยนตต์อ้งมารับเธอก่อนเพราะเธอตอ้งไปกบัรถเพื่อรับและส่งทีมผา่ตดัไปท่ี

โรงพยาบาลนครพิงค ์ขณะน้ีศูนยรั์บบริจาคอวยัวะแจง้ล าดบัผูร้อรับบริจาคไตล าดบัท่ี หน่ึงถึงส่ีใหพ้ิชา

รับทราบ นภสัสร  บุญมี ล าดบัท่ี หน่ึง ความเขา้กนัเป็น 000 คะแนน 8.6541 PRA 2 และล าดบัท่ี 2 …3…4 

…ตามล าดบั พิชาโทรตามผูป่้วยทั้งส่ีคน ภายในเวลา คร่ึงชัว่โมงตอ้งไดรั้บค าตอบวา่จะพร้อมรับไตบริจาค

หรือไม่ ผูร้อรับบริจาคบางคนมีการติดเช้ืออยูก่็ไม่สามารถรับการปลูกถ่ายอวยัวะไดห้รือ วา่อยูไ่กลไม่

สามารถเขา้มาท่ีโรงพยาบาลไดท้นัเวลา  เพราะการผา่ตดัปลูกถ่ายอวยัวะตอ้งแข่งกบัเวลา หลงัจากตดัไต

ออกมาจากผูบ้ริจาคแลว้ น ้ายาถนอมอวยัวะจะถนอมอวยัวะไดไ้ม่เกิน 24 ชัว่โมง พิชา โทรตาม นภสัสร ให้

มาถึงโรงพยาบาลก่อนผา่ตดัอยา่งนอ้ย หกชัว่โมงเพราะตอ้งท าการฟอกเลือดก่อนท าการผา่ตดัปลูกถ่าย ซ่ึง

การฟอกเลือดถา้จะใหผ้ลดีตอ้งฟอกอยา่งนอ้ย ส่ีชัว่โมง รวมทั้งมีการเก็บเลือดเพื่อส่งตรวจ ค่าการท างานของ 

ตบั ของไต และG/M เพื่อขอเลือดไวข้ณะผา่ตดั พิชาโทรตามล าดบัท่ีหน่ึงสองสามจนครบและไดใ้หทุ้กคน

มารอผลการตรวจความเขา้กนัไดข้องเน่ือเยือ่คร้ังสุดทา้ยท่ีจะตรวจโดยหอ้งแลปของสภากาชาดไทย ระหวา่ง

ท่ีรอก็จะท าการฟอกเลือด และเก็บเลือดทุกคนไวถ้า้ล าดบัท่ีหน่ึงไม่เน้ือเยือ่ต่อตา้นกนัก็จะเป็นล าดบัถดัไปท่ี

จะไดรั้บการปลูกถ่าย พิชาโทรศพัทข์อใหน้อ้งพยาบาลของหน่วยเปล่ียนไตมาช่วยฟอกเลือดใหผู้ป่้วยตอน

สองทุ่มคร่ึงเพราะนดัผูป่้วยทั้งส่ีคนไวเ้วลานั้น ตี สองของวนัน้ีผลตรวจเน้ือเยือ่คร้ังสุดทา้ยจะออกเพราะตอ้ง

รอห้องแล็บอีกหกชัว่โมงเพื่อท าการตรวจ 06.00 น. เวลาท่ีถูกก าหนดโดยอาจารยแ์พทยศ์ลัยกรรมทางเดิน

ปัสสาวะท่ีจะท าการผา่ตดัปลูกถ่ายไต เพราะฉะนั้นทุกอยา่งตอ้งเรียบร้อยในคืนน้ี ส่ิงท่ีตอ้งท า 

ในกรณีน้ีศูนยรั์บบริจาคอวยัวะสภากาชาดไทยจะจดัสรรไต  1  ขา้งใหก้บัโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ในฐานะเป็น  Harvesting  team  และจะจดัสรรไตขา้งท่ีเหลืออีก  1 ขา้งใหก้บัศูนยก์ลาง  ทั้งน้ีตอ้งเป็นไป

ตามประกาศของศูนยรั์บบริจาคอวยัวะสภากาชาดไทย  เร่ืองเกณฑก์ารจดัสรรไตจากผูบ้ริจาคสมองตายฉบบั

แกไ้ขเดือน  มิถุนายน  2542  ในฐานะผูป้ระสานงานการปลูกถ่ายไตจะตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 



1. ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลของ  Potential  donor  เม่ือไดรั้บแจง้จากพยาบาลหรือแพทยป์ระจ า
หอผูป่้วยท่ีมีลกัษณะสมองตาย 

2. ประสานงานกบัศลัยแพทยร์ะบบประสาท 
3. ติดตามผลการประเมินอาการของผูป่้วยวา่อยูใ่นเกณฑส์มองตายหรือไม่    
4. ติดต่อญาติของ  Donor  เพื่อขอบริจาคอวยัวะ 
5. เม่ือญาติอนุญาตแลว้ด าเนินการใหญ้าติเซ็นใบยนิยอมบริจาคอวยัวะผูป่้วยสมองตาย 
6. แจง้ผูป้ระสานงานศูนยรั์บบริจาคอวยัวะสภากาชาดไทยเพื่อพิจารณาการจดัสรรไตอีก  1  ขา้งใหก้บั

โรงพยาบาลสมาชิก 
7. แจง้แพทยป์ระจ าหน่วยไตเพื่อเขา้ดูแล Donor  และท า  Lymnode  biopsy 
8. ตรวจสอบใบบนัทึกการตรวจวนิิจฉยัสมองตายและใบยนิยอมบริจาคอวยัวะใหมี้ลายเซ็นครบถว้น

เพื่อน าส่งศูนยรั์บบริจาคอวยัวะสภากาชาดไทย 
9. แจง้เจา้หนา้ท่ีห้องปฏิบติัการ  HLA typing   เพื่อด าเนินการตรวจ HLA typing 
10. แจง้แพทยป์ระจ าระบบทางเดินปัสสาวะและพยาบาลประจ าหอ้งผา่ตดัเพื่อเตรียมความพร้อม 
11. แจง้หวัหนา้หอผูป่้วยหนกัศลัยกรรม 
12. ติดตามผล  HLA typing (จะใชเ้วลาในการตรวจประมาณ  6  ชัว่โมง) 
13. ติดต่อ  Potential  recipient  ซกัถามอาการความพร้อมของสุขภาพ   วนัท่ีท า  Hemodialysis   คร้ัง

ล่าสุด  และวธีิการท่ีจะสามารถติดต่อไดส้ะดวกและรวดเร็ว  พร้อมทั้งใหผู้ป่้วยเตรียมพร้อมโดยการ
ใหง้ดน ้าและอาหาร  เม่ือพบวา่ผูป่้วยรายใดไม่ไดท้  า Hemodialysis  นานเกิน  48     ชัว่โมงจะติดต่อ
ใหม้าท า Hemodialysis   

14. ติดตามผล cross   match  (จะใชเ้วลาในการตรวจประมาณ  6  ชัว่โมง  หลงัจากทราบผล HLA 
typing) 

15. คณะกรรมการผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจะร่วมพิจารณาเลือก Potential  recipient  ตามความเหมาะสม 
16. แพทยห์น่วยโรคไตตรวจประเมินความพร้อมของ Potential  recipient    เช่น CXR  , EKG , G/M 

,CBC ,BUN , Cr  Pre+Post  HD 
17. แจง้ทีมแพทยผ์า่ตดัระบบทางเดินปัสสาวะ  และ พยาบาลประจ าหอ้งผา่ตดั 
18. ส่ง  Admit  ศ.ช  2  หรือศ.ญ  2  เพื่อเตรียมผูป่้วยก่อนผา่ตดัและส่งผูป่้วยเขา้หอ้งผา่ตดั 
19. ติดตามอาการผูป่้วยภายหลงัผา่ตดัขณะพกัอยูท่ี่  ICU  Surg   
20. ผูป้ระสานงานแจง้ผลการปลูกถ่ายไตใหแ้ก่สภากาชาดไทย 
21. ส่งค่าตรวจ   HLA typing   4000 บาท  (โอนเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชยส์าขาสภากาชาด

ไทย   ช่ือบญัชี   สภากาชาดไทย   เลขบญัชี  045-2-00423-6)   พร้อมทั้งส่งโทรสารใหส้ภากาชาด
ไทยดว้ย 

22. ติดตามอาการผูป่้วยเม่ือผูป่้วยยา้ยไปพกัฟ้ืนท่ีหอผูป่้วยพิเศษ  7 



23. เม่ือแพทยมี์ค าสั่งใหจ้  าหน่ายออกจากโรงพยาบาลใหน้ดัผูป่้วยมาพบท่ีหน่วยเปล่ียนไตและไตเทียม
เพื่อใหค้  าแนะน าการปฏิบติัตวัเม่ือกลบัไปอยูบ่า้น 

24. ออกใบนดัให้ผูป่้วยมาตรวจท่ี  OPD  26  (วนัจนัทร์)  ตามแผนการรักษาของแพทย ์
25. ผูป้ระสานงานรับผดิชอบแจง้ผลการปลูกถ่ายไต (ตามแบบฟอร์ม)ใหส้ภากาชาดไทยหลงัผา่ตดัทนัที   

, ทุก  3  เดือนในปีแรกและทุก  1 ปีหลงัจากนั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


