สรุปผลการประชุมกรรมการบริ หารสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ครังที 6/2560
(เพือประชาสัมพันธ์แก่สมาชิ ก)
1. แนวทางการส่งเสริ มการเพิ ม retrieval team
- สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯโดยการสนับสนุ นของมูลนิธโิ รคไตแห่งประเทศไทยบริษทั โนวาร์ตสิ
(ประเทศไทย) จํากัด บริษทั โรช ไทยแลนด์ จํากัด และบริษทั แอสเทลลัส ฟาร์มา(ไทยแลนด์)
จํากัด จัดโครงการฝึกอบรม local retrieval team ทีโ8 รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันที8 26-27
กันยายน 2560 และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในวันที8 29 กันยายน 2560
- ทีป8 ระชุมมีแนวคิดทีจ8 ะขอบรรจุการฝึกอบรม organ retrievalและการผ่าตัดเอาอวัยวะออก
(โดยเฉพาะไต) ในหลักสูตรการฝึกอบรมศัลยแพทย์ทวไปของราชวิ
ั8
ทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง
ประเทศไทย โดยในเบือI งต้นได้นําเรียนเลขาธิการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แล้ว และทีป8 ระชุม
กรรมการบริหารราชวิทยาลัยศัลยแพทย์เห็นด้วยในหลักการแล้ว
- สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรเงินเพิม8 สําหรับตําแหน่ งทีม8 เี หตุ
พิเศษของผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านเป็ น local retrieval team
ได้รบั เงินพิเศษเพิม8 จํานวน 15,000 บาท/คน/เดือน(สําหรับแพทย์) และ 2,000 บาท/คน/เดือน
(สําหรับพยาบาล) ตลอดระยะเวลาทีป8 ฏิบตั งิ านในหน้าทีน8 Iี ทังI นีIตอ้ งปฏิบตั งิ านด้านการผ่าตัดนํา
อวัยวะออกได้ตามเกณฑ์ทก8ี ระทรวงสาธารณสุขตังI ไว้ ซึง8 ทางกระทรวงสาธารณสุขได้รบั หลักการ
ในเรือ8 งนีIและดําเนินการต่อไป
2. เกณฑ์คณ
ุ ภาพไตบริ จาคทีได้รบั จากผูบ้ ริ จาคสมองตาย
- ตามทีม8 โี รงพยาบาลบางแห่งได้รบั ไตทีม8 คี วามเสีย8 งสูงไปปลูกถ่ายให้กบั ผูป้ ว่ ยทําให้ผลการปลูก
ถ่ายไม่ด ี ทางสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ เห็นว่าผูป้ ว่ ยอาจไม่ได้รบั ทราบข้อมูลทีถ8 ูกต้องและชัดเจน
ของการรับไตทีม8 คี วามเสีย8 งสูง จึงมอบหมายให้คณะอนุ กรรมการแนวทางเวชปฏิบตั ริ า่ งแนวทาง
สําหรับผูป้ ว่ ย และเสนอศูนย์รบั บริจาคอวัยวะฯในลําดับต่อไป
3. ผลการประชุมอนุกรรมการวิ ชาการศูนย์รบั บริ จาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
- ข้อมูลผูบ้ ริจาคอวัยวะในเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560 โดยแต่ละเดือนมีผบู้ ริจาค 20-30
ราย สูงสุดในเดือนพฤษภาคม คือ 32 ราย ทําให้ได้อวัยวะในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
ดังนีI ไต 135 ข้าง, ตับ 29 ราย, หัวใจ 1 ราย, ปอด 1 ราย
- ข้อมูลผูร้ ออวัยวะ โรงพยาบาลทีม8 ผี ูร้ ออวัยวะมากทีส8 ุดคือ รพ.รามาธิบดีประมาณ 1,600ราย, รพ.
ศรีนครินทร์ประมาณ 1200ราย, รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ประมาณ 500ราย, รพ.ศิรริ าชประมาณ
400ราย และ รพ.จุฬาลงกรณ์ประมาณ 200ราย
- ร้อยละของการส่งcurrent serum ในโรงพยาบาลรัฐบาลทีม8 ผี รู้ ออวัยวะมากกว่า 1,000 ราย ไม่ถงึ
ร้อยละ50 และโรงพยาบาลทีม8 ผี รู้ ออวัยวะไม่ถงึ 1,000 ราย การส่ง current serum เกินร้อยละ50

ทังI นีIการทีโ8 รงพยาบาลรัฐบาลทีไ8 ม่ได้รบั อวัยวะจากการ best match สาเหตุส่วนหนึ8งอาจเป็ น
เพราะ โรงพยาบาลส่งcurrent serum ทีน8 ้อย
4. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ยืนขอเป็ นสถาบันเพือปลูกถ่ายตับอ่อน
- เนื8องจากทางศูนย์รบั บริจาคอวัยวะฯ ยังไม่มเี กณฑ์ในการพิจารณารับรองการปลูกถ่ายตับอ่อน จึง
มอบหมายให้3สถาบัน ได้แก่ ศิรริ าช รามาธิบดี และจุฬาลงกรณ์ซง8ึ มีการปลูกถ่ายตับอ่อนอยูแ่ ล้ว
ร่างเกณฑ์ดงั กล่าว เพื8อนําไปใช้เป็ นเกณฑ์ในการตรวจรับรองสถาบัน
5. ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย เรืองขอรับการสนับสนุนพัฒนางานด้านการปลูกถ่ายวัย
วะในประเทศไทย
- กระทรวงมหาดไทยได้ออกหนังสือเวียนถึงทางสํานักบริหารงานทะเบียนให้ประสานความร่วมมือ
กับสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ เพื8อตรวจสอบข้อมูลสถานภาพการมีชวี ติ อยูข่ องผูป้ ว่ ยปลูกถ่ายอวัยวะ
และติดตังI ระบบทีส8 ามารถเชื8อมโยงข้อมูลกับสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ หรือโรงพยาบาลได้ ทังI มีม ี
รายละเอียดทีต8 อ้ งศึกษาการบริหารการจัดการข้อมูลบุคคลอย่างเคร่งครัด เพื8อมิให้เกิดการละเมิด
สิทธิส่วนบุคคล และรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย
- กระทรวงมหาดไทยแจ้งขันI ตอนการรับความช่วยเหลือแก่ผปู้ ว่ ยยากไร้ทต8ี อ้ งเดินทางมารับการ
ตรวจทีโ8 รงพยาบาล ดังนีI ขันI ตอนแรกในการรับความช่วยเหลือผูป้ ว่ ยยากไร้หรือผูพ้ กิ าร ให้ไป
ลงทะเบียนเพื8อขอรับการสงเคราะห์จากกระทรวงพัฒนาความมันคงของมนุ
8
ษย์ (พม.) โดยในเขต
พืนI ทีห8 ่างไกลให้ลงทะเบียนได้ทอ8ี ําเภอ (โดยให้ถอื หนังสือกระทรวงมหาดไทยออกไปนีIแนบไป
ด้วย) ผูป้ ว่ ยทีเ8 ข้าเกณฑ์ยากไร้ทจ8ี ะเดินทางมาพบแพทย์ หรือ มาประเมิน living donor ก็จะได้รบั
ค่าเดินทางครังI ละ 2,000 บาท โดย 1 ปี ไม่เกิน 6 ครังI ซึง8 จะเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนผูย้ ากไร้
ตามเกณฑ์ของกระทรวงมันคงของมนุ
8
ษย์
6. แผนงานฉลองครบรอบ 30 ปี สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ
- วัตถุประสงค์
1. ทบทวน นํ าเสนอความก้าวหน้าวงการปลูกถ่ายอวัยวะสู่สาธารณะทังI ในประเทศและระดับ
นานาชาติ
2. ระดมความเห็นบุคลากรในวงการปลูกถ่ายอวัยวะไทย เพื8อการพัฒนาวงการต่อไปในอนาคต
3. จัดทําสิง8 พิมพ์virtual museum บันทึกข้อมูลความเป็ นมาวงการปลูกถ่ายอวัยวะไทย
4. เชิดชูเกียรติอาจารย์แพทย์อาวุโสผูม้ สี ่วนในการพัฒนาวงการปลูกถ่ายอวัยวะ
- Roadmap
- ตังI คณะทํางาน คือ คณะกรรมการบริหารทุกท่าน โดยขอให้คณะอนุ กรรมการต่างๆทีแ8 ต่ละ
ท่านรับผิดชอบอยูช่ ่วยกันสรุปเนืIอหาทีเ8 กีย8 วข้องกับงานของแต่ละฝา่ ยมานํ าเสนอ
- กําหนดกิจกรรม
- เป้าหมาย : 1. สมาชิกในประเทศ 2. Public ในประเทศ 3. International
- รูปแบบ : 1. ประชุมวิชาการประจําปี 2560 (ประชุมในเดือนมีนาคม 2561) 2. สิง8 พิมพ์ 3.
Web site 4. Virtual museum

7. โครงการประชุมพัฒนาเครือข่ายรับบริ จาคอวัยวะและปลูกถ่ายอวัยวะ ในส่วนภูมิภาค
- พลเอกถนอม สุภาพร แถลงว่าการประชุมโครงการประชุมพัฒนาเครือข่ายรับบริจาคอวัยวะและ
ปลูกถ่ายอวัยวะสําหรับผูป้ ระสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะในส่วนภูมภิ าค ครังI ต่อไปจะจัดที8
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยสมาคมอนุ มตั งิ บประมาณเป็ นจํานวนเงิน 250,000 บาท จัด
ประชุมในวันที8 17 – 19 ตุลาคม 2560

