
นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย 
ประธาน Service Plan สาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ กระทรวงสาธารณสุข 
 ประชุมคณะท างานสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการด้านโรคไตและการบ าบัดทดแทนไต. วัน 12  พย. 63 ณ สปสช. 

การพัฒนาระบบบริการปลูกถ่ายอวัยวะ  
ของกระทรวงสาธารณสุข 



การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ กสธ.   



กระทรวงประกาศยุทธศาสตร์ 

ท่ีมา 
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 
สภากาชาดไทย 

Service Plan สาขาที่ 13 



ท่ีมา: ข้อมูลจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

ผลการด าเนินงานการรับบริจาคอวัยวะ ปีงปม. 2563 
* ผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะ เขตฯ 1-12 = 278 ราย (รวมทั้งประเทศ 307 ราย) 
* Hospital death ปี 62 = 104,023 ราย 
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55 %  (170) 

รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

รพ.รัฐอื่นนอกสังกัดกระทรางสาธารณสุข 

รพ.เอกชน 

การด าเนินการรับบริจาค จัดเก็บ ปลูกถ่ายไต ปีงบฯ 2563 

Kidney Donation 
(307) 

Kidney Retrieval 
(307) Kidney Transplantation 

(548) 
93 %  (285) 

68 % (370) 

6 % (18) 1 %  (4) 

28 %  (86) 

17 %  (51) 

23 %  (128) 

9 %  (50) 
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รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

รพ.รัฐอื่นนอกสังกัดกระทรางสาธารณสุข 

รพ.เอกชน 

(282)             (255)             (291)            (307) 

ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 ข้อมูลจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย  
ข้อมูล ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

 

2563 

ผลการด าเนินการผ่าตัดน าไตออก ปีงบฯ 2560-2563 

* ข้อมูลปี 2560-2562 นับทีมตับด าเนินการผ่าตัดน าไตออกด้วย  



ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 
(388) (526) (478) (538) 

ผลการด าเนินการปลูกถ่ายไต ปีงบฯ 2559-2563 

ข้อมูลจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย  
ข้อมูล ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
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ทีมผ่าตัดน าไตออก กสธ. ในเขตสุขภาพ  
(Regional Retrieval Team) 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

สีเขียว   : ปฏิบัติงานได ้
สีเหลือง : รอฝึกประสบการณ ์
สีแดง     : ระหว่างเตรียมการ 
สีฟ้า :  รพ. ในกรุงเทพฯ 
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ศูนย์ปลูกถ่ายไต กสธ. ในเขตสุขภาพ 
(Regional Kidney Transplant Center) 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

สีเขียว: ปฏิบัติงานได้ 
สีแดง: ระหว่างเตรียมการ 



พัฒนาบุคลากร 



พัฒนาบุคลากร 



สื่อสารประชาสัมพันธ์  



รณรงค์ต่อเนื่อง 



เยี่ยมเสริมพลัง 



พธีิลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
สนับสนนุการพฒันาการรับบริจาคและปลกูถ่ายอวัยวะ เน้ือเย่ือ และดวงตา  
ระหว่าง กระทรวงสาธารณสขุ กับ สภากาชาดไทย  
เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2562  
 

 

โครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ  

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ในโอกาสฉลองพระราชพธีิบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562”  

ภาย Theme “ Just Say Yes” 

เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2562 

พธีิลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 5 หน่วยงาน 
ความร่วมมือการน าข้อมลูผูบ้ริจาคอวัยวะไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562   

 

งานประชมุวิชาการกลางปี สมาคม

ปลกูถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  
Policy of Organ 
Transplantation in Thailand   
เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2562 

 

กิจกรรมส าคัญส่งเสริมการด าเนินงาน 

แก้ไขเร่ืองการจ่าย 
ค่าตอบแทนการผ่าตัด 
น าไตออกส่วนภูมิภาค 



พัฒนางานวิจัย 



“เพิ่มปลูกถ่าย ลดการตาย  
ได้คิวเร็ว” 

เป้าหมาย ’64: เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในแต่ละเขตสุขภาพ 

เป้าหมาย ’64 : 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

เพ่ิมจ านวนและคุณภาพผู้บริจาค
อวัยวะสมองตาย 

เพ่ิมการผ่าตัดน าไตออก
โดยทีม รพ. สังกัด สธ. 

เพิ่มการผ่าตัดปลูกถ่ายไต 
ใน รพ. สังกัด สธ. 

Organ Donor 

Kidney  
Retrieval  

Kidney  
Transplantation 

เป้าหมาย ’64 : 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ กสธ.  
ปีงปม. 2564 



KPI ปี 2564 : สัดส่วนผู้บริจาคอวัยวะสมองตายที่ได้รับผ่าตัดน าอวัยวะออกต่อผู้เสียชีวิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีงบฯ 62 ในแต่ละเขตสุขภาพ 
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S1 ระบบบริหารจัดการ  S2 ระบบบริการ S3 การสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ 

S4 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน  

S5 กฎหมายและระเบียบ S6 องค์ความรู้และวิจัย 

M1 ผลักดันมาตรการและเพ่ิม
ความเข้มแข็งด้านรับบริจาค 
จัดเก็บและปลูกถ่ายอวัยวะ 
กระจกตา 
M2 สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร และความเชี่ยวชาญ
ด้านรับบริจาค จัดเก็บ และปลูก
ถ่ายอวัยวะ กระจกตา 

M3 New Normal Services  
M4 เพ่ิมการเข้าถึงการปลูกถ่าย
อวัยวะและกระจกตาอย่างท่ัวถึง
และครอบคลุม อย่างมีคุณภาพ 

M5 เพ่ิมความเข้มข้นการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ในวงกว้างอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

M6 เพ่ิมการมีส่วนร่วมของภาคี
ทุกภาคส่วน 
 

M7 พัฒนากฎหมายและระเบียบ
ท่ีเกี่ยวข้อง 

M8 เสริมสร้างการจัดการความรู้ 
และความร่วมมือการรับบริจาค 
จัดเก็บและปลูกถ่ายอวัยวะ 
กระจกตา 
M9 เพ่ิมงานวิจัยด้านนโยบายการ
รับบริจาค จัดเก็บและปลูกถ่าย
อวัยวะ กระจกตา 

3 เดือน 6 เดือน 9เดือน 12 เดือน 
-เยี่ยมเสริมพลังเขตสุขภาพ #1 
-อบรมการบริจาคอวัยวะส่วนภูมิภาค #1 
-ปรับปรุงเกณฑ์สมองตาย และกฎหมาย 
-อบรมทีมผ่าตัดน าไตออก soft cadaver  #1 
-จัดท าระบบเก็บข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

-ลงพ้ืนท่ี KM #1 
-หลักสูตร TC nurse รุ่นท่ี 3 
-จัดท าเกณฑ์คุณภาพของผู้บริจาคและอวัยวะ 

-เยี่ยมเสริมพลังเขตสุขภาพ #2 
-อบรมการบริจาคอวัยวะส่วนภูมิภาค #2 
-อบรมทีมผ่าตัดน าไตออก #2 
 

-ลงพ้ืนท่ี KM #2 
-สรุปผลการด าเนินงาน 63 
-สรุปข้อมูลวิจัย จากระบบข้อมูล 

Service Plan สาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ  ปี 2564 
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3 เดือน 6 เดือน 9เดือน 12 เดือน 

-ติดตามเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานทุกเขตสุขภาพ 
ทุกไตรมาส 
 

-ผลักดันทีมผ่าตัดน าไตออกให้พร้อมปฏิบัติงาน 
เพ่ิมขึ้น 1 เขตจาก 4 เขต 
-ผลักดันศูนย์ปลูกถ่ายไต ให้พร้อมปฏิบัติงาน (เขต
สุขภาพท่ี 3) 

-เพ่ิมจ านวนผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย ร้อยละ 20 
ในแต่ละเขตสุขภาพ 
-เพ่ิมจ านวนผู้บริจาคดวงตา ร้อยละ 20 ในแต่ละ
เขตสุขภาพ 
-เพ่ิมจ านวนผ่าตัดน าไตออก กสธ.ร้อยละ 10 
-เพ่ิมจ านวนปลูกถ่ายไต กสธ.ร้อยละ 10 




