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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและวัตถุประสงค 
 ปจจุบันมีผูปวยจํานวนมากที่อวัยวะสําคญัในรางกาย เชน หัวใจ  ตับ  ไต  ปอด ฯลฯ ไมสามารถ
ทํางานไดตามปกติ ซึ่งความกาวหนาทางการแพทยสามารถชวยใหมชีีวิตอยูตอไปได โดยแพทยจะนาํอวัยวะที่
ไดรับจากการบริจาคไปปลกูถายใหแกผูปวยทีอ่วยัวะเดิมเสื่อมสภาพ ซึง่มีศูนยรับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย 
ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการรับบริจาคอวัยวะจากผูแสดงความจํานงในการบริจาค สงเสริมและสนับสนุน
ใหมีการบริจาคอวัยวะใหเพียงพอตอการปลูกถาย รวมทั้งคัดเลือกและจัดสรรอวัยวะใหแกผูปวยอยางเปนกลางและ
เสมอภาค   ในปจจุบันมีผูปวยจํานวนมากที่รอการปลูกถายอวยัวะ  แตปญหาที่สําคญัก็คืออวัยวะที่ไดรับจากการ
บริจาคนั้นมีไมเพียงพอกบัความตองการของผูปวย ดังนั้นศูนยรับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย จึงไดพยายาม
เสริมสรางทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการบริจาคอวยัวะแกประชาชน  เพื่อใหตระหนักถงึความจําเปนของการบริจาคอวัยวะ
ตอสังคมสวนรวม  

  ในการนี้ ศูนยรับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย จึงไดขอความรวมมือสํานักงานสถิติแหงชาติ      
ทําการสํารวจเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกบัความคิดเหน็ของประชาชนที่มีตอการบริจาคอวัยวะ ทัศนคตหิรือ
ความเชื่อเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ ปญหาการขาดแคลนอวัยวะที่ใชในการปลูกถาย รวมทั้งขอกฎหมายและ
ขอเสนอแนะตางๆ เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผน ประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักถงึความสําคัญ
ของการบริจาคอวัยวะ  ซึง่จะเปนประโยชนตอวงการแพทยและสงัคมตอไป 

1.2 คุมรวม 

  ประชาชนที่มอีายุต้ังแต 18 ป ข้ึนไป ทั่วประเทศ 

1.3  คําอธบิาย 

 1.3.1 การบริจาครางกาย  คือ การมอบรางกายหลังจากเสียชีวิตใหแกโรงพยาบาล เพื่อให
นักศึกษาแพทยใชในการศึกษาและเรียนรูระบบตาง ๆ  ของรางกายมนุษย  และใชเปนแนวทางสําคัญในการ
รักษาผูปวยตอไปในอนาคต 
 1.3.2 การบริจาคอวัยวะ   คือ  การมอบอวยัวะภายในทีส่ามารถนาํไปใชประโยชนได  เชน หัวใจ  ตับ  
ไต ปอด  ฯลฯ ใหแกศูนยรับบริจาคอวยัวะ  สภากาชาดไทย  เมื่อแพทยวินจิฉัยวาผูบริจาคเสียชีวิตดวยภาวะสมองตาย  
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(Brain  Death)โดยแพทยจะนาํอวัยวะทีไ่ดรับจากการบริจาคไปปลูกถายใหกับผูปวยที่อวัยวะเดิมเสื่อมสภาพ
จนไมสามารถทําหนาที่ตอไปได การผาตัดปลูกถายอวัยวะจะเปนการชวยชวีิตผูปวยในระยะสุดทาย เพื่อให
อวัยวะใหมทํางานแทนอวัยวะเดิม 

 1.3.3 สมองตาย  (Brain  Death)  คือ  ภาวะที่แกนสมองถูกทําลายจนสูญเสียการทํางานโดย
ส้ินเชิง และถาวร ไมมทีางรักษาได  แตขณะนี้แพทยไดใสเครื่องชวยหายใจไว เพื่ออวยัวะบางสวนทาํงานเทานั้น 
ซึ่งสภาพเชนนีท้างการแพทยถือวาบุคคลนัน้ไดเสียชีวิตไปแลว 

  สาเหตุสวนใหญของสมองตาย ไดแก 

  1.  สมองไดรับการกระทบกระเทือนอยางรุนแรงจากอุบัติเหตุ 

  2.  เสนเลือดแตกในสมองจากโรคความดนัโลหิตสูง   

  อยางไรก็ตาม อวัยวะที่ไดรับจากผูบริจาคจะสามารถนําไปใชประโยชนในการปลูกถายได
ก็ตอเมื่อผูบริจาคเสียชีวิตดวยภาวะสมองตาย  และไดใชเครื่องชวยหายใจ เพื่อใหอวัยวะตาง ๆ เชน ล้ินหัวใจ 
ดวงตา สามารถนํามาปลูกถายได 

  สําหรับผูที่เสียชีวิตดวยสาเหตุอ่ืนที่ไมใชสมองตาย ถงึแมไดแสดงความจาํนงบริจาคอวัยวะ 
อวัยวะตาง ๆ ก็ไมสามารถนาํไปใชประโยชนได 
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บทที่ 2 
ระเบียบวิธี 

 

2.1 แผนการสุมตัวอยาง 

 แผนการสุมตัวอยางที่ใชเปนแบบ  Stratified Three – Stage Sampling  โดยมีภาคเปนสตราตัม  ซึ่ง
มีทั้งสิ้น  5  สตราตัม  คือ  กรุงเทพมหานคร  ภาคกลาง (ยกเวน กทม.)  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคใต  โดยมีชุมรุมอาคาร  ( ในเขตเทศบาล )  และหมูบาน  ( นอกเขตเทศบาล ) เปนหนวยตัวอยางขั้นที่หนึ่ง 
ครัวเรือนสวนบุคคลเปนหนวยตัวอยางขัน้ที่สอง  และสมาชิกที่มีอายุ 18 ปข้ึนไปเปนหนวยตัวอยางขั้นที่สาม 

  การเลือกหนวยตัวอยางขัน้ที่หนึ่ง 

  ใหใชชมุรุมอาคาร/หมูบานตวัอยางของโครงการสํารวจภาวะการทาํงานของประชากรในเดือน พฤศจกิายน 
2547  ถาจังหวัดใดมีจํานวน BLK / หมูบานตัวอยาง  ทีก่ําหนดใหมากกวาจํานวน BLK / หมูบานตัวอยางของ
เดือนพฤศจกิายน ใหใช BLK / หมูบานตัวอยาง ของเดือน ธนัวาคม เพิม่เติมใหครบตามจํานวนที่กาํหนดให  
 

ภาค รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

 1. กรุงเทพมหานคร 108 108 - 

 2. กลาง   126   44   82 

 3. เหนือ 114   24   90 

 4. ตะวันออกเฉียงเหนือ 132   24 108 

 5. ใต 100   24   76 

รวมทั่วประเทศ 580 224 356 

  การเลือกหนวยตัวอยางขั้นที่สอง 

  ใหทาํการสุมครัวเรือนตวัอยางใหกระจายไปในพืน้ทีก่ารปฏบัิติงาน โดยเลอืกครวัเรือนตวัอยาง 10 ครัวเรอืน 
ตอ 1 ชุมรุมอาคาร/หมูบานตวัอยาง  ซึ่งจะไดจํานวนครัวเรือนตัวอยางทั่วประเทศทัง้สิ้น  5,800  ครัวเรือน 
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ภาค รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

 1. กรุงเทพมหานคร 1,080 1,080 - 

 2. กลาง 1,260    440    820 

 3. เหนือ 1,140    240    900 

 4. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,320    240 1,080 

 5. ใต 1,000    240    760 

รวมทั่วประเทศ 5,800 2,240 3,560 

       

  การเลือกหนวยตัวอยางขั้นที่สาม 

  ในแตละครัวเรือนตัวอยาง ไดทําการเลือกสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 18 ปข้ึนไป ครัวเรือนละ 1 คน 
เพื่อทําการสัมภาษณ  ไดจํานวนหนวยตัวอยางทั้งสิ้น  5,800  คน 

2.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีสงเจาหนาที่ของสํานักงานสถติิแหงชาต ิ ไปทําการสัมภาษณสมาชิกใน
ครัวเรือนตัวอยางที่มีอายุ 18 ปข้ึนไป ครัวเรอืนละ 1 คน  โดยใหกระจายตามเพศ อาย ุ และสถานภาพการทาํงาน 

  ปฏิบัติงานเกบ็รวบรวมขอมลูระหวางวันที ่1 - 16 พฤศจกิายน  2547    

2.3 การเสนอผล   

 เสนอผลสํารวจในระดับภาค  และทั่วประเทศ ในรูปของรอยละ   
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บทที่ 3 
ผลการสํารวจ 

 

3.1 การทราบเรือ่งการบรจิาครางกาย  และการบริจาคอวัยวะ 

 1. การทราบเรือ่งการบรจิาครางกาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการสาํรวจ พบวา ประชาชนสวนใหญในทุกภาค รอยละ 70.2 ทราบวาการบริจาครางกายคือ      
การมอบรางกายหลงัจากเสยีชีวิตใหแกโรงพยาบาล  เพื่อใหนกัศกึษาแพทยใชในการศึกษาและเรียนรูระบบตาง ๆ 
ของรางกายมนุษย  รอยละ 29.8 ระบุวาไมทราบ  เมื่อพิจารณารายภาค พบวา ประชาชนในกรงุเทพมหานคร 
ทราบเรื่องการบริจาครางกายในสัดสวนทีสู่งกวาทกุภาค คือ รอยละ 84.6  รองลงมาเปนภาคกลาง และภาคเหนือ 
ประมาณรอยละ 70 - 72  สําหรับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต มีสัดสวนของผูทีท่ราบเรือ่งการบริจาค
รางกายไมแตกตางกนั คือ ประมาณรอยละ 65 

 

 

แผนภูมิ  ก  รอยละของประชาชน จาํแนกตามการทราบเรื่องการบริจาครางกาย  เพื่อใหนักศึกษาแพทย 
                    ใชในการศึกษา   เปนรายภาค 

ทราบ 

รอยละ 

60 

80 

100 

40 

20 

0 
รวม กทม. กลาง เหนือ  ใต 

ไมทราบ 

ต.อ.น. 

ภาค 

70.2 

29.8 

84.6 

15.4 

72.3 

27.7 

69.6 

30.4 34.8 

65.2 64.8 

35.2 
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 2. การทราบเรือ่งการบรจิาคอวัยวะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อสอบถามประชาชนเกี่ยวกบัการทราบเรื่องการบริจาคอวยัวะ เชน หัวใจ ตับ ไต ปอด ฯลฯ ใหแก   
ศูนยรับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เพือ่นําไปปลูกถายใหกับผูปวยนั้น พบวา ประชาชนสวนใหญในทุกภาค   
รอยละ  70.9 ระบุวา ทราบเรื่องการบริจาคอวัยวะ   และรอยละ 29.1 ระบุวาไมทราบ  ทั้งนี ้กรุงเทพมหานคร   
มีประชาชนทีท่ราบเรื่องการบริจาคอวยัวะในสัดสวนที่สูงกวาทุกภาค คือ รอยละ 82.8   รองลงมาเปนภาคกลาง 
รอยละ 74.1   สําหรับภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต มีสัดสวนของผูทีท่ราบเรือ่งการบริจาค
อวัยวะไมแตกตางกนั  กลาวคือ ประมาณรอยละ 67 – 68 

 

 

 

 

แผนภูมิ  ข  รอยละของประชาชน จาํแนกตามการทราบเรื่องการบริจาคอวัยวะ เพือ่นําไปปลูกถาย 
                    ใหกับผูปวย   เปนรายภาค 

ทราบ 

รอยละ 

60 

80 

40 

20 

0 
รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต 

ไมทราบ 

100 

ภาค 

70.9 

29.1 

82.8 

17.2 

74.1 

25.9 

67.6 

32.4 

66.7 

33.3 

67.6 

32.4 
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3.2 การเหน็ดวย/ไมเห็นดวยกบัการบรจิาคอวัยวะ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเห็นดวย/ไมเห็นดวยกับการบริจาคอวัยวะ เพื่อ
นําไปปลูกถายใหกับผูปวย พบวา ประชาชนสวนใหญถึงรอยละ 80.2 ระบุวาเห็นดวยกับการบริจาคอวัยวะ     
มีเพียงรอยละ 6.9 ที่ระบุวาไมเหน็ดวย   และอีกรอยละ 12.9 ระบวุาไมแนใจ  เมื่อพิจารณารายภาค พบวา 
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระบุวาเห็นดวยกับการบริจาคอวัยวะเพื่อ
นําไปปลูกถายใหกับผูปวยในสัดสวนที่คอนขางสงู กลาวคือ ประมาณรอยละ 81 - 87   รองลงมาเปนภาคกลาง 
รอยละ 79.2   และภาคใต รอยละ 67.6   ทัง้นี ้ภาคใต มีผูไมเหน็ดวยกับการบริจาคอวยัวะเพื่อการนาํไปปลูกถาย
ใหกับผูปวย  ในสัดสวนที่สูงกวาทุกภาค คือ รอยละ 16.3   

 

 

 

 

แผนภูมิ  ค  รอยละของประชาชน  จาํแนกตามการเหน็ดวย/ไมเหน็ดวยก ับการบริจาคอวัยวะ   
                เพื่อนาํไปปลูกถายใหกับผูปวย 

การบริจาคอวัยวะ 

60 

40 
20 

0 
เห็นดวย ไมเห็นดวย 

6.9 12.9 

80.2 

รอยละ 

ไมแนใจ 

80 

100 
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ตาราง   ก   รอยละของประชาชน  จาํแนกตามการเหน็ดวย/ไมเหน็ดวยกับการบริจาคอวยัวะ  เพื่อนาํไปปลูกถาย 
                        ใหกบัผูปวย   เปนรายภาค 

ภาค 

การบริจาคอวยัวะ ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

เห็นดวย 80.2 87.3 79.2 83.2 81.1 67.6 

ไมเห็นดวย 6.9 3.2 5.8 5.7 6.3 16.3 

ไมแนใจ 12.9 9.5 15.0 11.1 12.6 16.1 
               

3.3 ความคิดที่จะบริจาคอวัยวะ 

1. ความคิดที่จะบริจาคอวัยวะของตนเอง ใหศูนยรับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ  ฆ  รอยละของประชาชน  จาํแนกตามความคิดที่จะบริจาคอวัยวะของตนเอง  
                ใหศูนยรับบริจาคอวัยวะ  สภากาชาดไทย   เปนรายภาค 

รอยละ 

ภาค 

100 

60 

40 

20 

0 
กลาง กทม. รวม เหนือ 

80 
ไมแนใจ 

ไมคิด 

คิด 

ต.อ.น. ใต 

29.9 

30.5 

39.6 38.0 42.3 39.4 39.7 36.4 

19.5 
24.8 30.9 34.5 42.4 

42.5 32.9 25.8 29.7 21.2 
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 เมื่อสอบถามประชาชนเกีย่วกบัความคิดทีจ่ะบริจาคอวยัวะของตนเอง เชน หวัใจ ตับ ไต ปอด ฯลฯ 
ใหแกศูนยรับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย  พบวา โดยรวมแลวมีประชาชนเพียงรอยละ 29.9 ระบุวา
คิดที่จะบริจาค   รอยละ 30.5  ไมคิดจะบริจาค  อยางไรก็ตามยงัมีผูที่ระบวุายงัไมแนใจสูงถงึรอยละ 39.6    
เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา ในกรุงเทพมหานคร มีผูที่คิดจะบรจิาคอวัยวะ ในสัดสวนที่สูงกวาทุกภาค คือ
รอยละ 42.5  สําหรับภาคกลาง และภาคเหนือ มีสัดสวนของผูที่คิดจะบริจาคอวัยวะไมแตกตางกนั คือ 
ประมาณรอยละ 30 – 33    ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  และภาคใต  มีประมาณรอยละ 21  - 26 

 ทั้งนี้ผูที่ระบุวาไมคิดจะบริจาคอวัยวะใหแกศูนยรับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย สวนใหญให
เหตุผลวาเกิดชาติหนากลัวอวัยวะไมครบถึงรอยละ 41.2   ญาติ/สมาชิกในครอบครัวไมเหน็ดวย รอยละ 17.7   
กลัวและไมกลาบริจาค  รอยละ17.1    ขัดหลักศาสนาทีน่ับถือ  รอยละ 7.8   มีโรคประจําตัว/รางกายไมแขง็แรง
รอยละ 6.7    เปนตน 

ตาราง   ข   รอยละของประชาชนที่ระบวุาไมคิดจะบริจาคอวัยวะ  จําแนกตามเหตผุลที่ไมคิดจะบริจาค 

เหตุผลทีไ่มคดิจะบรจิาคอวัยวะ รอยละ 

รวม 100.0 

เกิดชาติหนากลัวอวัยวะไมครบ  41.2 
ญาติ/สมาชิกในครอบครัวไมเห็นดวย  17.7 
กลัวและไมกลาบริจาค   17.1 
ขัดหลักศาสนาที่นับถือ  7.8 
มีโรคประจําตัว/รางกายไมแข็งแรง  6.7 
อื่น ๆ   9.5 

 

 2. ความคิดเห็นที่จะเปนผูรับบริจาคอวัยวะ 
 เมื่อสอบถามประชาชนเกี่ยวกับโอกาสหรือความคิดที่วาเราอาจจะเปนผูรับบริจาคอวัยวะจากผูอ่ืน 
มากกวาที่จะเปนผูใหอวัยวะหรือไมอยางไร  พบวา  โดยรวมแลวประชาชนในทกุภาค รอยละ 41.1  ไมคิดวา
จะตองเปนผูรับบริจาคอวัยวะจากผูอ่ืน   มีรอยละ 20.8 ที่คิดวาจะเปนผูรับบริจาค   และรอยละ 38.1  ระบุวา
ยังไมแนใจ   เมื่อพจิารณารายภาค พบวา  ประชาชนในภาคกลาง  กรุงเทพมหานคร  ตะวนัออกเฉยีงเหนือ  และ
ภาคใต  ประมาณรอยละ 40 – 45  ระบุวาไมคิดวาจะตองเปนผูรับบริจาคอวัยวะ  สําหรับภาคเหนือมรีอยละ 36.8  
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ตาราง   ค   รอยละของประชาชน  จาํแนกตามความคิดเห็นที่จะเปนผูรับบริจาคอวัยวะ   เปนรายภาค 

ภาค 
ความคิดเห็นที่จะเปน 
ผูรับบริจาคอวัยวะ 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

คิด 20.8 22.5 19.1 23.4 21.1 17.8 

ไมคิด 41.1 41.9 40.2 36.8 42.7 44.5 

ไมแนใจ 38.1 35.6 40.7 39.8 36.2 37.7 
              

3.4 การยอมรบัวาผูปวยไดเสยีชีวิตแลวหลังจากภาวะสมองตาย และการยินยอมบริจาคอวยัวะ 

 1. การยอมรบัวาผูปวยไดเสียชวีิตแลวหลังจากภาวะสมองตาย (Brain Death) 
  จากการสอบถามประชาชนเกีย่วกับกรณทีี่แพทยไดลงความเหน็วาสมองของผูปวยถกูทาํลายจนสญูเสีย
การทาํงานโดยสิ้นเชงิ ไมมีทางรักษาได ซึ่งสภาพเชนนีท้างการแพทยถือวาบุคคลนั้นไดเสียชวีติไปแลว เมื่อ
แพทยแจงญาติวาผูปวยเสียชีวิตและญาตจิะยอมรับไดเพียงใดนั้น ผลการสํารวจ  พบวา ประชาชนสวนใหญใน
ทุกภาค รอยละ 77.5 ระบุวา ยอมรับไดวาผูปวยนัน้ไดเสียชีวิตแลว   และรอยละ 22.5 ระบุวา ยงัยอมรับไมได  
เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา ประชาชนสวนใหญในแตละภาค ระบุยอมรับไดวาผูปวยนั้นไดเสียชีวิตแลว
ในสัดสวนไมแตกตางกนั กลาวคือ ประมาณรอยละ 71 – 81 

ตาราง   ฆ   รอยละของประชาชน จาํแนกตามการยอมรับวาผูปวยไดเสียชวีิตแลวหลังจากภาวะสมองตาย (Brain Death) 
                   เปนรายภาค 

ภาค 
การยอมรับวาผูปวยไดเสียชวิีต
แลวหลังจากภาวะสมองตาย 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ยอมรับ 77.5 80.6 79.0 80.4 76.1 70.5 

ไมยอมรับ 22.5 19.4 21.0 19.6 23.9 29.5 
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 2. การยินยอมบริจาคอวยัวะของผูปวย หากเสียชีวติจากภาวะสมองตาย (Brain Death)  

 

 

 

 

 

 กรณีที่ผูปวยเสียชีวิตจากภาวะสมองตาย และแพทยขอรับบริจาคอวัยวะเพื่อนาํไปใชประโยชนในการ
ปลูกถายใหแกผูปวยรายอืน่ เมื่อถามญาติวาจะยนิยอมบริจาคอวัยวะหรือไมนัน้ ผลการสาํรวจ พบวา 
ประชาชนโดยรวมในทกุภาค รอยละ 56.0  ระบุวายนิยอมบริจาคให   สวนผูที่ระบวุาไมยนิยอมบริจาคมีรอยละ 44.0   
โดยระบุเหตุผลดังนี้ กลัววาเกิดชาตหินาญาติจะมีอวยัวะไมครบถวน รอยละ 10.8   ยังทําใจไมไดวาญาติ
เสียชีวิต รอยละ 10.3     สมาชิกในครอบครัวไมเคยบริจาค รอยละ 8.2     ยงัตัดสินใจเองไมไดตองถามญาติ/
สมาชิกในครอบครัวกอน รอยละ 5.5  เปนตน 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ  ง  รอยละของประชาชน  จําแนกตามการยินยอมบริจาคอวัยวะของผูปวย หากเสยีชีวติ
จากภาวะสมองตาย (Brain Death)  และเหตุผลที่ไมยินยอมบริจาค     

    เหตุผลที่ไมยินยอมบริจาค   

1. กลัววาเกิดชาติหนาญาติ      
    จะมอีวัยวะไมครบถวน  10.8 
2. ยังทําใจไมไดวาญาติเสียชีวิต  10.3 
3. สมาชิกในครอบครัวไมเคยบริจาค 8.2 
4. ยังตัดสินใจเองไมไดตองถามญาติ/  
    สมาชิกในครอบครัวกอน 5.5 
5. อื่นๆ 9.2 

รอยละ 

56.0 % 44.0 % 

ยินยอม 
 บริจาค 

ไมยินยอม 
  บริจาค 
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3.5 ทัศนคติหรือความเชื่อในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ 

1) ทัศนคติหรือความเชื่อทางศาสนา 
 เมื่อสอบถามประชาชนเกีย่วกบัการบรจิาคอวัยวะวาขัดกบัทัศนคตหิรือความเชื่อทางศาสนาหรือไมนัน้
พบวา  ประชาชนในทกุภาคโดยรวมรอยละ 65.5 ระบวุาเห็นดวย  รอยละ 11.4 ระบุวาไมเหน็ดวย  และยังมีอีก
รอยละ 23.1 ที่ระบุวาไมแนใจ  (ตาราง  ง) 
 เมื่อพิจารณาในแตละศาสนา พบวา ผูทีน่บัถือศาสนาพทุธ  เหน็ดวยกับการบริจาคอวัยวะในสัดสวน
ที่สูงถึง รอยละ 67.6  เมื่อเปรียบเทียบกบัศาสนาคริสตและอิสลาม  กลาวคือ  ศาสนาคริสต  รอยละ  55.1   
อิสลาม  รอยละ  27.7  ทัง้นี้เปนที่นาสังเกตวาผูทีน่ับถอืศาสนาอิสลาม  ประมาณครึ่งหนึง่หรอืรอยละ  51.8  
ไมเห็นดวยกับการบริจาคอวยัวะ  (ตาราง  จ) 

2) การบรจิาคอวัยวะเปนการแชงตัวเอง 
 สําหรับความเชื่อที่วาการบริจาคอวัยวะเปนการแชงตัวเองนั้น  พบวา ประชาชนสวนใหญในทุกภาค 
รอยละ 78.7  ไมเห็นดวยกับความเชื่อในเรือ่งดังกลาว   สวนผูที่ระบุวาเห็นดวยมีเพียงรอยละ 21.3  (ตาราง  ง) 
 เมื่อพิจารณาในแตละศาสนา พบวา ผูทีน่ับถือศาสนาพุทธ ไมเห็นดวยกับความเชือ่ที่วาการบริจาค
อวัยวะเปนการแชงตัวเอง ในสัดสวนที่สูง คือ รอยละ 79.6    ศาสนาอสิลาม  รอยละ 65.6   และศาสนาคริสต 
รอยละ 55.8  ทัง้นี้ผูทีน่ับถอืศาสนาคริสต เหน็ดวยกับความเชื่อในเรือ่งดังกลาว ในสัดสวนที่สูงกวาศาสนาอืน่ 
คือ รอยละ 44.2  (ตาราง  จ) 

3) การบรจิาคอวัยวะจะทําใหชาติหนามอีวัยวะไมครบ 
 เมื่อสอบถามประชาชนเกีย่วกับความเชื่อที่วาการบริจาคอวยัวะแลวจะทาํใหชาตหินามอีวยัวะไมครบนัน้ พบวา 
ประชาชนสวนใหญในทกุภาคระบุวาไมเหน็ดวย รอยละ 72.1  และรอยละ 27.9 ระบุวาไมเหน็ดวย  (ตาราง ง) 
 เมื่อพิจารณาในแตละศาสนา พบวา ผูทีน่ับถือศาสนาพุทธ ระบวุา ไมเห็นดวยกับความเชื่อในเรือ่ง
ดังกลาว   ในสัดสวนที่สูงกวาศาสนาอืน่ คือ รอยละ 72.6    ศาสนาคริสต และอสิลาม  ประมาณรอยละ 61 - 65 
(ตาราง  จ)    

4) การบรจิาคอวัยวะใหแกบุคคลอื่นเปนสิ่งที่ดีงามและเปนประโยชนตอสังคม 
 สําหรับความคดิเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะวาเปนสิ่งที่ดีงามและเปนประโยชนตอสังคมนัน้  
พบวา ประชาชนสวนใหญในทกุภาคระบวุาเหน็ดวยสงูถึงรอยละ 93.2 สําหรับผูที่ไมเหน็ดวยมีเพยีงรอยละ 6.8 
(ตาราง  ง) 
 เมื่อพิจารณาในแตละศาสนา พบวา ผูทีน่ับถือศาสนาพุทธ คริสต เกินกวารอยละ 91 เห็นดวยกับ
ความเชื่อที่วาการบริจาคอวยัวะเปนสิง่ที่ดีงามและเปนประโยชนตอสังคม  สวนอิสลาม มีรอยละ 65.5 ทัง้นี้ผูที่
นับถือศาสนาอิสลาม ไมเหน็ดวยกับความเชื่อในเรื่องดงักลาวในสัดสวนที่สูงกวาศาสนาอืน่  คือ รอยละ 34.5
(ตาราง  จ) 
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ตาราง   ง   รอยละของประชาชน จําแนกตามทัศนคติหรือความเชื่อในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ  
                   เปนรายภาค 

ภาค ทัศนคตหิรือความเชื่อ 
ในเรือ่งตาง ๆ เกี่ยวกับ 
การบริจาคอวยัวะ 

รวม กรุงเทพ-
มหานคร 

กลาง   
(ยกเวน กทม.) เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ ใต 

1) ความเชือ่ทางศาสนา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

เห็นดวย 65.5 69.6 66.1 68.9 66.7 52.1 

ไมเห็นดวย 11.4 7.4 8.7 11.0 10.2 24.7 

ไมแนใจ 23.1 23.0 25.2 20.1 23.2 23.2 

2) การบริจาคอวัยวะเปนการแชงตัวเอง 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

เห็นดวย 21.3 12.8 16.6 21.3 27.2 23.9 

ไมเห็นดวย 78.7 87.2 83.4 78.7 72.8 76.1 

3) การบริจาคอวัยวะจะทําให       

ชาติหนามีอวัยวะไมครบ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

เห็นดวย 27.9 15.2 21.5 31.6 34.9 29.4 

ไมเห็นดวย 72.1 84.8 78.5 68.4 65.1 70.6 

4) การบรจิาคอวัยวะใหแกบคุคลอื่น       

เปนสิ่งที่ดีงามและเปนประโยชน       

ตอสังคม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

เห็นดวย 93.2 96.5 94.6 92.7 95.5 81.7 

ไมเห็นดวย 6.8 3.5 5.4 7.3 4.5 18.3 
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ตาราง   จ   รอยละของประชาชน จําแนกตามทัศนคติหรือความเชื่อในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ  
                   และศาสนา 

ศาสนา ทัศนคตหิรือความเชื่อ 
ในเรือ่งตาง ๆ เกี่ยวกับ 
การบริจาคอวยัวะ 

รวม 
พุทธ คริสต อิสลาม 

1) ความเชือ่ทางศาสนา 100.0 100.0 100.0 100.0 

เห็นดวย 65.5 67.6 55.1 27.7 

ไมเห็นดวย 11.4 9.3 15.6 51.8 

ไมแนใจ 23.1 23.1 29.3 20.5 

2) การบรจิาคอวัยวะเปนการแชงตัวเอง 100.0 100.0 100.0 100.0 

เห็นดวย 21.3 20.4 44.2 34.4 

ไมเห็นดวย 78.7 79.6 55.8 65.6 

3) การบริจาคอวัยวะจะทําให     

ชาติหนามีอวัยวะไมครบ 100.0 100.0 100.0 100.0 

เห็นดวย 27.9 27.4 38.9 34.8 

ไมเห็นดวย 72.1 72.6 61.1 65.2 

4) การบรจิาคอวัยวะใหแกบคุคลอื่น     

เปนสิ่งที่ดีงามและเปนประโยชน     

ตอสังคม 100.0 100.0 100.0 100.0 

เห็นดวย 93.2 94.6 90.9 65.5 

ไมเห็นดวย 6.8 5.4 9.1 34.5 
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3.6 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปญหาการขาดแคลนอวัยวะที่ใชในการปลูกถาย 

 1. การทราบวาอวัยวะทีไ่ดรบัจากการบรจิาคมีไมเพยีงพอ 

 เมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกับการทราบวาอวยัวะที่ไดรับจากการบริจาคมีไมเพยีงพอ  
กับความตองการของผูปวยที่รอการปลูกถายอวยัวะนัน้ ประชาชนโดยรวมในทุกภาคประมาณครึ่งหนึง่ หรือ
รอยละ 50.5  ทราบวามีไมเพียงพอ    รอยละ 35.5  ระบุวาไมทราบ  และมีรอยละ 14.0 ที่ระบุวาไมแนใจ  
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร มีผูที่ทราบวาอวัยวะที่ไดรับจากการบริจาคนัน้มีไมเพียงพอในสัดสวนที่สูงกวาทุกภาค คือ 
รอยละ 60.7   ภาคกลาง   ภาคใต   ภาคเหนือ   และภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ   ประมาณรอยละ 46 – 54 
ตาราง   ฉ   รอยละของประชาชน  จําแนกตามการทราบวาอวัยวะที่ไดรับจากการบริจาคมีไมเพียงพอ 
                  เปนรายภาค 

ภาค 
การทราบวาอวัยวะที่ไดรับ
จากการบริจาคมีไมเพียงพอ 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง

(ยกเวน กทม.) เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนอื 

ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ทราบ 50.5 60.7 54.1 46.3 46.2 50.1 
ไมทราบ 35.5 26.2 33.0 39.6 38.9 35.4 
ไมแนใจ 14.0 13.1 12.9 14.1 14.9 14.5 

2. การขาดแคลนอวัยวะเปนปญหาทีส่ําคัญของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ  จ  รอยละของประชาชน  จาํแนกตามความสําคัญของปญหาการขาดแคลนอวัยวะ 
               ทีม่ีตอสังคม 

รอยละ 

ความสําคัญของปญหา
การขาดแคลนอวัยวะ 

80 

60 

40 

20 

0 
นอย ปานกลาง มาก ไมเปนปญหา 

64.5 

27.4 

4.5 3.6 

100 
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 ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอปญหาการขาดแคลนอวัยวะที่ใชในการปลูกถาย
วามีความสาํคัญตอสังคมเพียงใดนั้น พบวา ประชาชนสวนใหญในทุกภาค รอยละ 64.5  ระบุวาปญหาการ
ขาดแคลนอวยัวะเปนปญหาที่สําคัญตอสังคมมาก   รอยละ 27.4 ระบุวาเปนปญหาระดับปานกลาง  สวนผูที่
ระบุวาเปนปญหานอยและไมเปนปญหานั้น  มีเพียงรอยละ 4.5 และ 3.6 ตามลําดับ  ทั้งนี้ประชาชนใน
ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  กรุงเทพมหานคร  และภาคกลาง  ระบุวาปญหาการขาดแคลนอวัยวะที่ใชใน
การปลูกถายเปนปญหาสําคัญตอสังคมมาก ในสัดสวนที่ไมแตกตางกัน กลาวคือ ประมาณรอยละ 63 – 67 
และภาคใต  รอยละ 59.0 

ตาราง   ช   รอยละของประชาชน  จาํแนกตามตามความสําคัญของปญหาการขาดแคลนอวัยวะที่มีตอสังคม 
 เปนรายภาค 

ภาค 
ความสําคัญของปญหา 

การขาดแคลนอวัยวะที่มีตอสังคม 
ทั่ว

ประเทศ กรุงเทพ-
มหานคร 

กลาง   
(ยกเวน กทม.) เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

มาก 64.5 64.7 63.4 66.8 65.7 59.0 

ปานกลาง 27.4 30.0 29.0 27.2 24.7 28.7 

นอย 4.5 2.7 3.9 2.9 5.8 6.4 

ไมเปนปญหา 3.6 2.6 3.7 3.1 3.8 5.9 
       

 
3.7 ความคิดเห็นตอการแกไขกฎหมายเพือ่สงเสริมใหมีการบรจิาคอวัยวะเพิ่มขึน้ 
 สําหรับความคิดเห็นของประชาชนตอการแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการใหเงินชวยเหลือแกครอบครัวของผูบริจาค
อวัยวะ ภายหลังจากที่ผูบริจาคเสียชีวิตแลว เพื่อสงเสริมใหมีการบริจาคอวัยวะเพิ่มมากขึ้นนั้น ประชาชนสวนใหญ
ในทุกภาค รอยละ 85.8  ระบุวาเห็นดวยทีจ่ะใหมีการแกไขกฎหมาย    อีกรอยละ 14.2 ระบุวาไมเหน็ดวย 

 โดยประชาชนในภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ระบวุาเหน็ดวยกับการแกไขกฎหมายดังกลาว
ในสัดสวนที่สูงกวาทุกภาค คือประมาณรอยละ 92  รองลงมาคือ ภาคกลาง รอยละ 84.3   ภาคใต และ
กรุงเทพมหานคร ประมาณรอยละ 77  
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ตาราง   ซ   รอยละของประชาชน  จาํแนกตามความคิดเห็นตอการแกไขกฎหมายเพือ่สงเสริมใหมกีารบริจาค 
                    อวัยวะเพิม่ข้ึน   เปนรายภาค 

ภาค 
การแกไขกฎหมายเพือ่สงเสรมิ
ใหมีการบรจิาคอวัยวะเพิ่มข้ึน 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

เห็นดวย 85.8 76.6 84.3 91.7 90.8 77.2 

ไมเห็นดวย 14.2 23.4 15.7 8.3 9.2 22.8 
              

3.8 ความจําเปนในการใหความรูแกเด็กและเยาวชนในเรื่องการบริจาคอวัยวะ 
 เมื่อสอบความคิดเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัความจาํเปนในการใหความรู ความเขาใจแกเดก็และเยาวชน
ในสถานศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองการบริจาคอวัยวะ พบวา ประชาชนสวนใหญในทุกภาคถึง รอยละ 95.9 ระบุวา
เปนสิ่งจําเปน   มีเพียงรอยละ 4.1  ที่ระบุวาไมจําเปน  เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา ประชาชนในแตละภาค
เกินกวารอยละ 91  ระบุวาการใหความรูในเรื่องดังกลาวแกเด็กและเยาวชนเปนสิ่งจําเปน กลาวคือ  ภาคเหนอื  
รอยละ 97.2   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 96.7   กรุงเทพมหานคร รอยละ 96.4   ภาคกลาง รอยละ 95.6
ภาคใต รอยละ 91.1  เปนทีน่าสงัเกตวาภาคใตมีผูที่ระบุวาการใหความรูแกเด็กและเยาวชนเปนสิ่งไมจาํเปน  
ในสัดสวนที่สูงกวาทุกภาค คือรอยละ 8.2 

ตาราง   ฌ   รอยละของประชาชน จําแนกตามความคดิเห็นเกี่ยวกับความจาํเปนในการใหความรูแกเด็กและ 
                    เยาวชนในเรื่องการบริจาคอวัยวะ  เปนรายภาค 

ภาค ความจําเปนในการใหความรู 
แกเด็กและเยาวชนในเรื่อง 

การบริจาคอวยัวะ 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนอื 

ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

จําเปน 95.9 96.4 95.6 97.2 96.7 91.8 

ไมจําเปน 4.1 3.6 4.4 2.8 3.3 8.2 
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3.9 การทราบสถานที่แจงความจํานงในการบริจาคอวัยวะ 
 จากผลการสาํรวจ  ประชาชนโดยรวมในทกุภาค รอยละ 62.3 ระบวุา ทราบสถานทีแ่จงความจํานงในการ
บริจาคอวัยวะอยูที่สภากาชาดไทย  หรือสํานักงานเหลากาชาดจังหวดั   และรอยละ 37.7 ระบุวา ไมทราบ   
เมื่อพิจารณารายภาค พบวา ประชาชนสวนใหญในกรุงเทพมหานคร  ระบุวา ทราบสถานที่แจงความจํานงในการ
บริจาคอวัยวะ ในสัดสวนที่สูงกวาทุกภาค กลาวคือ  รอยละ 85.9   ภาคกลาง  และภาคใต  ประมาณรอยละ  60 – 66 
สําหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผูที่ทราบสถานที่แจงความจํานง ประมาณรอยละ  54 - 55   

 สําหรับผูที่ระบวุาทราบสถานที่แจงความจาํนงในการบริจาคอวัยวะนัน้ สวนใหญระบวุา ทราบจากโทรทัศน  
รอยละ  53.6    รองลงมาคือวิทย ุ รอยละ  17.8    หนงัสือพมิพ  รอยละ  16.1    เจาหนาที่ของรัฐ/กลุม
อาสาสมัคร  รอยละ  13.7    นทิรรศการ/เอกสารเผยแพร  รอยละ  10.3    เปนตน 

ตาราง   ญ   รอยละของประชาชน  จําแนกตามการทราบและสื่อที่ทาํใหทราบสถานที่แจงความจาํนงในการ 
  บริจาคอวยัวะ  ที่สภากาชาดไทย  หรือสํานักงานเหลากาชาดจงัหวัด   เปนรายภาค 

ภาค การทราบและสื่อที่ทําให 
ทราบสถานทีแ่จงความจํานง 

ในการบรจิาคอวัยวะ 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนอื 

ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
   ทราบ 62.3 85.9 66.2 54.4 55.4 59.6 

       สือ่ที่ทําใหทราบ       
           โทรทัศน 53.6 72.4 56.5 47.0 47.6 53.4 
           วิทย ุ 17.8 23.4 21.2 16.8 14.6 15.3 
           หนังสือพิมพ 16.1 22.4 20.0 12.5 12.5 16.6 
           เจาหนาที่ของรัฐ/ 13.7 8.1 12.9 12.4 18.5 10.9 
               กลุมอาสาสมัคร       
           นิทรรศการ/เอกสาร 10.3 18.1 12.4 6.9 8.4 7.7 
               เผยแพร       
           อื่น ๆ 4.4 6.9 4.4 3.5 4.5 2.9 
   ไมทราบ 37.7 14.1 33.8 45.6 44.6 40.4 
             

หมายเหตุ  : 1/  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

1/ 
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3.10 ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอศูนยรับบริจาคอวยัวะ  ในการจัดสรรอวยัวะใหแกผูปวย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 สําหรับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอศูนยรับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ในการจัดสรรอวัยวะ
ใหแกผูปวยอยางเปนธรรมและเสมอภาคนั้น ประชาชนโดยรวมในทุกภาค รอยละ 42.2  ระบุวามีความเชื่อมั่น  
รอยละ 19.4  ระบุวาไมเชื่อมั่น   และมีรอยละ 38.4 ที่ระบุวาไมแนใจ 

 เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  
เชื่อมั่นในการจัดสรรอวัยวะใหแกผูปวย ของศูนยรับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ในสัดสวนที่ไมแตกตางกนั 
กลาวคือ  ประมาณรอยละ 41 – 46    ภาคใต รอยละ 32.0    

ตาราง   ฎ   รอยละของประชาชน  จาํแนกตามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอศูนยรับบริจาคอวัยวะ 
                    ในการจัดสรรอวัยวะใหแกผูปวย  เปนรายภาค 

ภาค 
ความเชื่อมัน่ของประชาชน 
ที่มีตอศูนยรับบริจาคอวัยวะ 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

เชื่อมั่น 42.2 46.3 43.3 45.9 41.3 32.0 

ไมเชื่อมั่น 19.4 20.6 16.6 13.0 21.0 28.7 

ไมแนใจ 38.4 33.1 40.1 41.1 37.7 39.3 

              

แผนภูมิ  ฉ  รอยละของประชาชน  จาํแนกตามความเชื่อมั่นของประชาชนทีม่ีตอศูนยรับบริจาคอวัยวะ    
ในการจัดสรรอวัยวะใหแกผูปวย 
รอยละ 

ความเชื่อมัน่ 

100 

80 

60 

40 

0 
ไมเชื่อมั่น เชื่อมั่น ไมแนใจ 

20 

42.2 

19.4 

38.4 
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3.11 ขอเสนอแนะ 
 มีประชาชนเพยีงรอยละ 22.9  ไดใหขอเสนอแนะที่สําคญัดังนี้คือ  ควรมีการประชาสัมพันธขาวสาร และ
ใหความรูเร่ืองการบริจาคอวัยวะใหมากขึ้น รอยละ 10.1   ควรรณรงคและปลุกจิตสํานึกใหประชาชนเห็น
ความสาํคัญของการบริจาคอวัยวะ  รอยละ 6.1  ควรมีคาตอบแทนใหกับผูบริจาคและครอบครัวของ    
ผูบริจาคอวัยวะ เชน เงิน  หรือสิทธิพเิศษตาง ๆ  รอยละ 3.7 เปนตน   

ตาราง   ฏ   รอยละของประชาชน จาํแนกตามขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะ รอยละ 

รวม 100.0 

  แสดงความคิดเหน็  22.9 
•  ควรมีการประชาสัมพนัธขาวสาร และใหความรูเร่ืองการบริจาคอวัยวะ 

               ใหมากขึ้น 
 

10.1 
• ควรรณรงคและปลุกจิตสํานึกใหประชาชนเห็นความสําคัญ 

            ของการบริจาคอวัยวะ 
 

6.1 
• ควรมีคาตอบแทนใหกับผูบริจาคและครอบครัวของผูบริจาคอวัยวะ  

             เชน เงนิ หรือสิทธิพิเศษตาง ๆ 
 

3.7 
• ควรมีการประชาสัมพันธผลการปลูกถายอวัยวะใหประชาชนรบัทราบ 2.4 
• อื่น ๆ  4.7 

  ไมแสดงความคิดเหน็  77.1 

หมายเหตุ   :    1/   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 

1 /  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสถิติ 
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สารบัญตาราง 
    หนา 

ตาราง  1 รอยละของประชาชนผูตอบสัมภาษณ  จาํแนกตามลักษณะทางประชากรและสังคม
เปนรายภาค 

 
25 

ตาราง  2 รอยละของประชาชน  จาํแนกตามการทราบเรื่องการบริจาครางกาย  เพื่อใหนกัศึกษาแพทย
ใชในการศึกษา  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
26 

ตาราง  3 รอยละของประชาชน  จาํแนกตามการทราบเรื่องการบริจาคอวัยวะ  เพือ่นาํไปปลกูถาย
ใหกบัผูปวย  ลักษณะทางประชากร/สังคม   

 
27 

ตาราง  4 รอยละของประชาชน  จาํแนกตามการเหน็ดวย/ไมเหน็ดวยกบัการบริจาคอวยัวะ  เพื่อนาํไป
ปลูกถายใหกับผูปวย  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
28 

ตาราง  5 รอยละของประชาชน  จาํแนกตามความคิดที่จะบริจาคอวัยวะของตนเอง ใหศูนยรับ
บริจาคอวัยวะ  สภากาชาดไทย  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
29 

ตาราง  6 รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นที่จะเปนผูรับบริจาคอวัยวะ  และ
ลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
30 

ตาราง  7 รอยละของประชาชน จําแนกตามการยอมรับวาผูปวยไดเสียชีวิตแลวหลังจากภาวะสมองตาย 
(Brain Death)  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
31 

ตาราง  8 รอยละของประชาชน  จาํแนกตามการยนิยอมบริจาคอวัยวะของผูปวย หากเสียชีวิต
จากภาวะสมองตาย (Brain Death) และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
32 

ตาราง  9 รอยละของประชาชน  จาํแนกตามทัศนคติหรือความเชื่อทางศาสนาในเรื่องการ
บริจาคอวัยวะ เพื่อประโยชนทางการแพทย  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
33 

ตาราง  10 รอยละของประชาชน  จาํแนกตามความเชือ่ที่วาการบริจาคอวัยวะเปนการแชงตัวเอง  
และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
34 

ตาราง  11 รอยละของประชาชน  จําแนกตามความเชื่อที่วาการบรจิาคอวัยวะจะทําใหชาตหินา
มีอวัยวะไมครบ  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
35 

ตาราง  12 รอยละของประชาชน  จาํแนกตามความคิดเหน็เกีย่วกับการบริจาคอวยัวะใหแกบุคคลอื่น 
เปนสิ่งที่ดีงามและเปนประโยชนตอสังคม  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
36 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
    หนา 

ตาราง  13 รอยละของประชาชน  จําแนกตามการทราบวาอวัยวะที่ไดรับจากการบริจาคมีไมเพียงพอ
และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
37 

ตาราง  14 รอยละของประชาชน  จําแนกตามความสําคัญของปญหาการขาดแคลนอวัยวะทีม่ีตอสังคม  
และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
38 

ตาราง  15 รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นตอการแกไขกฎหมายเพื่อสงเสริมให
มีการบริจาคอวัยวะเพิ่มข้ึน  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
39 

ตาราง  16 รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคดิเห็นเกี่ยวกับความจาํเปนในการใหความรู
ความเขาใจแกเด็กและเยาวชนในเรื่องการบริจาคอวัยวะ   และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
40 

ตาราง  17 รอยละของประชาชน จาํแนกตามการทราบสถานที่แจงความจาํนงในการบริจาคอวยัวะ
ที่สภากาชาดไทย หรือสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
41 

ตาราง  18 รอยละของประชาชนทีท่ราบสถานที่แจงความจาํนงในการบริจาคอวยัวะ  จาํแนกตามประเภท
ส่ือที่ทําใหทราบ  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
42 

ตาราง  19 รอยละของประชาชนที ่ จาํแนกตามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอศูนยรับบริจาคอวัยวะ  
ในการจัดสรรอวัยวะใหแกผูปวย  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
43 

 
 


