
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแนวทางตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 
 รอบ 3 เดือนแรก (1 ตุลาคม –31 ธันวาคม  2560)  จังหวัดล าพูน 

ประกอบการตรวจราชการฯ รอบที่ 1  ระหว่างวันที่   12-13 กุมภาพันธ์ 2561 
---------------------------------------- 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ประเด็นหลัก  2.3 การพัฒนาระบบบริการ Service Outcome 
ตัวช้ีวัด 22 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล 
ค่าเป้าหมาย  0.7: 100 ผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล 
 
1.วิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานที่ผ่านมา (Gap Analysis)  

โรงพยาบาลล าพูนได้มีการเริ่มกิจกรรมการรับบริจาคอวัยวะโดยการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
โรงพยาบาลล าพูน เมื่อปีพ.ศ.2557 บทบาทการท างานคือค้นหาผู้ป่วยที่มีภาวะสมองตาย, ดูแลผู้ป่วย และ
ผ่าตัดน าอวัยวะออก (โดยทีมจากทางกาชาดส่วนกลาง)   

ปัจจุบันมีพยาบาลที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประสานงานการรับบริจาคอวัยวะทั้งสิ้น 12 คน มีผู้ป่วยที่
บริจาครายแรกเมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2557 (เป็นผู้ป่วยที่รพ.ล าพูนดูแล และส่งไปผ่าตัดน าอวัยวะออกท่ีรพ.มหาราช
นครเชียงใหม่) ภายหลังจากมีการทบทวนการท างานแล้วผู้ป่วยรายต่อๆมาจึงได้รับการวินิจฉัย และผ่าตัดน า
อวัยวะออกที่รพ.ล าพูนเอง โดยมีจ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปี 

ทางคณะท างานได้ทบทวนและพบปัญหาที่ส าคัญได้แก่ ทัศนคติต่อการบริจาคอวัยวะของบุคลากรใน
รพ.ล าพูนและชุมชน การค้นหาผู้ป่วยในรพ.ที่เข้าเกณฑ์บริจาคอวัยวะและดวงตายังไม่ครอบคลุม และการเก็บ
ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนถูกต้องตามแบบเก็บข้อมูลส่วนกลางเขต1 

 
ข้อมูลสาขารับบริจาคอวัยวะ ถึงวันที่31ธ.ค.2560 

ข้อมูล/ปีงบประมาณ 2558 2559 2560 2561 

Hospital dead 757 715 713 192 

จ านวนผู้ป่วยสมองตาย (brain death) 29 35 37 8 

จ านวนที่ขอรับบริจาค 1 6 14 3 

จ านวนที่ยินยอมบริจาค 2 5 8 2 

จ านวนที่ได้ผ่าตัดอวัยวะ (Actual donor-2) 1 3 5 1 

จ านวนที่น าอวัยวะไปใช้ (Utilized donor) 1  3 5 1  
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 58 ปี59 ปี60 ปี61 

จ านวนผู้บริจาคอวัยวะ 0.7 % 0.26 0.41 0.70 0.52 

จ านวนผู้บริจาคดวงตา 5 % 0 0.27 0.28 0.52 

  
2. ผลการด าเนินงาน 
2.1 ก าหนดโครงสร้างรองรับและผู้รับผิดชอบหลักแต่ละระดับ (Structure-Function)  

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะท างาน สาขาการรับบริจาคอวัยวะ จังหวัดล าพูน โดยมี
นายแพทย์เขมชาติ อาจรัตนกูล ประสาทศัลยแพทย์ เป็นประธานคณะท างาน และนางธันยพร กันทะวันนา 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เป็นเลขานุการ  จัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะรพ.ล าพูน อยู่ที่หอผู้ป่วยหนัก3 
 
2.2 ก าหนดกรอบในการวางแผนเพ่ือด าเนินการ (Framework) 

- เพ่ิมจ านวนผู้แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะและดวงตา (ท่ียังมีชีวิตอยู่) 
- มุ่งเน้นการค้นหาผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์บริจาคในรพ. 

 
2.3 ก าหนดเป้าหมายระยะสั้น Task Lists 
2.4ก าหนดกิจกรรรม/โครงการที่ด าเนินการ (Activities/Project) 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- พัฒนาแนวทางการ
ค้นหา และรายงานผู้ป่วย
ที่เข้าเกณฑ์บริจาค 

Goal : ออกประชาสัมพันธ์
ภายนอกรพ. โดยร่วมกับ
หน่วยรับบริจาคโลหิตครั้งแรก 
และต่อเนื่องทุกเดือน  
 

Goal : ติดตามผลการใช้
แนวทางการค้นหาผู้ป่วย
ใหม่ (suspected brain 
death pt. and non-
sepsis death ทุกรายต้อง
รายงานทีมผู้ประสานงาน) 
- สัปดาห์รณรงค์การรับ
บริจาคอวัยวะ 
 

Goal : actual 
donor-2 5 ราย 
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2.5 การด าเนินงาน/ควบคุมก ากับ (M&E Process) 
โดยคณะกรรมการ Service Plan สาขาการรับบริจาคอวัยวะ จังหวัดล าพูน คอยดูแลความความถูก

ต้องในด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้บริจาค, เงินตอบแทนจากกาชาด และจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการอย่างน้อยทุกสามเดือน 

 
3. ผลการด าเนินงาน รอบ 3 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2561 
เป้าหมาย - อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล ช่วง3เดือนแรกอยู่ท่ี 0.52 (ผู้บริจาค 1 ราย : 192 ผู้เสียชีวิต), ค่าเป้าหมาย 0.7 

- พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สมองตาย 8 ราย  
- เจรจาเพ่ือขอรับบริจาคอวัยวะ 3 ราย (ผู้ป่วยรายอื่นๆ อาการหนักไม่พร้อมวินิจฉัยสมองตาย) 
- ยินยอมบริจาค 2 ราย 
- ได้รับการผ่าตัดจ านวน 1 ราย (อีกรายหนึ่งตรวจพบการติดเชื้อที่เป็นข้อห้าม) 

การด าเนินงานช่วง3เดือนแรก 
- จัดตั้งทีมประชาสัมพันธ์ภายนอกรพ. รว่มกับหน่วยรับบริจาคโลหิต (วางแผนเริ่มเดือนมีค. และ

ต่อเนื่องทุกเดือน) 
- พัฒนาแนวทางใหม่ในการค้นหาผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์บริจาคในรพ.   
 

4. ปัญหาอุปสรรค 
 ทัศนคติในเรื่องการบริจาคยังเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญท่ีสุด ซึ่งแสดงออกมาในด้านการขอความร่วมมือ
จากแต่ละหน่วยงานในรพ. (เช่นการค้นหาและรายงานผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์บริจาค หรือการที่จะเข้าไปเจรจา
ขอรับบริจาคอวัยวะเป็นต้น) ซึ่งบางหน่วยงานในรพ.เองมองว่าเป็นภาระท่ีนอกเหนือจากงานประจ า ไม่ใช่สิ่งที่
ต้องกระท า 
5. ข้อเสนอแนะ/ความต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
 นอกเหนือจากการขอความร่วมมือแล้ว นโยบายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น จะสามารถท าให้งานใน
ส่วนนี้ด าเนินไปได้ดีกว่านี้ รวมถึงความก้าวหน้าในด้านวิชาชีพ และรายได้ จะช่วยส่งเสริมให้มีผู้ร่วมงานมากข้ึน 
เช่นต าแหน่งผู้ประสานงานการรับบริจาค ก าหนดอัตราจ านวนในแต่ละรพ. ระบุขอบเขตงาน และผลตอบแทน
ในต าแหน่งเป็นต้น 
 
6. ผู้รับผิดชอบ 
- นพ.เขมชาติ อาจรัตนกูล  ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ  
- นางธันยพร กันทะวันนา  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
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