คําแนะนําเรื่อง การผาตัดปลูกถายตับสําหรับประชาชน
นายแพทยสุภนิติ์ นิวาตวงศ

∗

บทนํา
ตับเปนอวัยวะตับที่ใหญที่สุดในรางกาย อยูภายในชองทองบริเวณใตชายโครงขวา และบางสวน
ทอดใตลิ้นปเลยไปจนถึงใตชายโครงซาย ตับมีหนาที่สําคัญหลายอยางประการที่ไมสามารถหาอวัยวะอื่น
มาทํางานทดแทนได เชน ทําหนาที่สรางและขับนํ้าดี สรางโปรตีนชื่ออัลบูมิน และสารที่ทําใหเลือดแข็งตัว
ซึ่งขึ้นกับวิตามินเค เผาผลาญคารโบไฮเดรต ไขมัน ยอยสลายกรดอะมิโนใหเปนยูเรีย แยกแอมโมเนียจาก
เลือด สรางความรอนใหแกรางกาย เฝาระวังและจับทําลายเซลลแปลกปลอมและเชื้อโรค เปลี่ยนวิตามินให
อยูในสภาพที่ทํางานได เก็บและขับวิตามิน เก็บเหล็กและทองแดง ทําลายยาและฮอรโมน ฯลฯ
ตับมีความสามารถที่จะงอกใหมไดอยางรวดเร็วภายหลังถูกตัดออกไปบางสวน หรือเซลลตับถูก
ทําลายบางสวนจากสาเหตุใดก็ตาม อยางไรก็ตาม ถาตับเสียไปมากหรือเปนโรคตับเรื้อรังเชน ตับแข็ง
เซลลตับไมสามารถงอกใหมไดอยางปกติ ตับนั้นจะสูญเสียหนาที่ไปเรื่อย ๆ จนผูปวยไมสามารถมีชีวิตอยู
ไดถาไมไดรับการรักษา โรคตับเรื้อรังมีหลายชนิด แตละชนิดมีการดําเนินโรคแตกตางกันอีกทั้งการรักษา
ก็แตกตางกันดวย
โรคของตับ
เมื่อการรักษาโดยการใชยาและการผาตัดรักษาไมสามารถทําได การผาตัดปลูกถายตับ อาจเปน
ทางออกเดียวที่สามารถทําใหผูปวยหายได หรืออยางนอยจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โรคตับที่สามารถรับการ
รักษาโดยการผาตัดปลูกถายตับไดแก
1. ตับแข็ง (Cirrhosis)
โรคตับแข็งอาจมีสาเหตุจากการดื่มสุรามาก กรณีนี้จําเปนตองหยุดดื่มสุรากอนผาตัด 6
เดือน เพื่อใหอวัยวะสวนอื่นของรางกายฟนตัว และโอกาสที่ผูปวยจะไมกลับไปดื่มสุราหลังผาตัดอีกสูงขึ้น
ตับแข็งอาจมีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ โดยมากมักเปนชนิดบี หรือ ซี ปญหาของตับแข็งจาก
ไวรัสตับอักเสบบีภายหลังการผาตัดปลูกถายตับ คือ เชื้อไวรัสตับอักเสบบีมีโอกาสที่จะกลับเปนขึ้นอีกที่ตับ
อันใหม โดยเฉพาะถากอนผาตัดผูปวยมีจํานวนเชื้อใหกระแสเลือดสูง (HBsAg เปนบวก หรือมี HBV DNA
ปริมาณมาก) แตผลการผาตัดจะดีกวาถาผูปวยมีจํานวนเชื้อนอย หรือมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบดีรวม
ดวย หรืออยูในระยะตับอักเสบวายเฉียบพลัน(fulminating hepatitis) ซึ่งไวรัสตับอักเสบบีจะถูกภูมิคุมกัน
∗
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ของรางกายทําลายไปมาก แตหลังผาตัดผูปวยจําเปนตองไดรับยาทําลายเชื้อไวรัสตลอดไป เชน HBIG
และ lamivudin เปนตน สําหรับไวรัสตับอักเสบซี นั้นหลังผาตัดปลูกถายตับไปแลว เชื้อไวรัสมักจะกลับมา
ใหมเสมอ แตมักไมทําใหเกิดอันตรายรุนแรงแกผูปวย
2. ตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic active hepatitis : CAH)
เปนโรคที่เซลลตับถูกทําลายตอเนื่องเปนระยะเวลานาน อาจมีสาเหตุมาจากไวรัสตับ
อักเสบบี หรือซี สารเคมีหรือยาบางชนิด
3. ตับอักเสบวายเฉียบพลัน (Fulminant and subacute hepatic failure)
ตับอักเสบวายเฉียบพลันมีสาเหตุจากเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ บี ซี หรือ ไวรัสตับอักเสบที่
ไมใชเอและบี(none A none B) จากยาบางชนิด เชน รับประทานยาพาราเซตตามอลเกินขนาด ยารักษา
วัณโรค (INH และ rifampicin) ยาแกปวดขอ(กลุม NSAID) ยาสลบฮาโลเทน(halothane) การรับประทาน
เห็ดพิษ (Amanitoa phalodes) เปนตน ในกรณีที่มีอาการรุนแรง ไมรูสึกตัว เหลืองจัด ไตวาย เลือดไม
แข็งตัวจําเปนตองรับการผาตัดปลูกถายตับทันทีจึงจะมีโอกาสรอดชีวิต
4. มะเร็งตับ
มะเร็งตับปฐมภูมิที่เกิดจากเซลลตับเอง(hepatocellular carcinoma) ควรทําการผาตัดปลูก
ถายตับเฉพาะในมะเร็งระยะแรกที่มีตับแข็งซึ่งไมสามารถตัดออกไดรวมดวย เนื่องจากอาจทําใหตับวายหลัง
ผาตัดได ทั้งสามารถแกปญหาโรคตับเรื้อรังไดดวย ทั้งนี้มะเร็งตับตองมีกอนเดียวและมีขนาดเล็กกวา 5
เซนติเมตร หรือมีไมเกิน 3 กอน แตละกอนมีขนาดใหญไมถึง 3 เซนติเมตร โดยที่กอนมะเร็งยังไมลุกลาม
เขาไปในเสนเลือด และไมมีการแพรกระจายไปที่อื่นๆ สําหรับยาฆามะเร็งที่ใหรวมกับการผาตัดปลูกถายตับ
กําลังอยูในระหวางการศึกษา สวนมะเร็งตับปฐมภูมิที่เกิดจากเซลลทอนํ้าดี (cholangiocarcinoma) มีการ
พยากรณโรคที่เลวกวามะเร็งชนิดแรกมากโดยทั่วไปมักถือเปนขอหามตอการผาตัดปลูกถายตับ
มะเร็งตับทุติยภูมิ คือ มะเร็งที่มีตนกําเนิดที่อ่นื แลวกระจายมายังตับ ถือเปนขอหามในการ
ผาตัดปลูกถายตับเชนเดียวกัน เนื่องจากมีอัตราการเกิดมะเร็งซํ้าสูง
5. ตับแข็งจากสาเหตุอื่น ๆ
โรคตับแข็งที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ไดแก ตับแข็งที่ไมสามารถหาสาเหตุพบ (cryptogenic
cirrhosis) ตับแข็งจากทอนํ้าดีอุดตันปฐมภูมิ (primary biliary cirrhosis : PBC) และตับแข็งจากทอนํ้าดี
อักเสบแข็ง(primary sclerosing cholangitis : PSC) ทั้ง 2 โรคหลังนี้พบมากในประเทศแถบยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา แตพบนอยมากในประเทศไทย
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6. โรคตับที่เกิดจากการทํางานของเอ็นไซมผิดปกติ (metabolic diseases)
โรควิลสัน (Wilson’s disease) เปนโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม เกิดจากเมตะบอลิซึม
(metabolism)ของทองแดงผิดปกติ ทําใหมีทองแดงไปสะสมอยางผิดปกติที่ตับ สมอง ตา เปนตน แตมีผู
ปวยเพียงสวนนอยที่จะเปนตับแข็งและจําเปนตองไดรับปลูกถายตับ
7. ทอนํ้าดีอุดตันในเด็ก (Biliary atresia)
โรคทอนํ้าดีอุดตันในเด็ก ไมทราบสาเหตุแนชัด มีอุบัติการณราว 1 ใน 15,000 ของทารก
คลอดมีชีวิต และประมาณวาจะพบโรคนี้ประเทศไทยราว 60-80 รายตอป ถาผูปวยมาพบกุมารศัลยแพทย
กอน 3 เดือน จะไดรับการผาตัดตอลําไสเล็กเขากับทอนํ้าดีเล็กที่ขั้วตับ (portoenterostomy / Kasai’s
operation) ผูปวยรอยละ 25 จะมีอาการปกติจนโตเปนผูใหญ แตผูปวยจํานวนหนึ่งจะมีการทํางานของ
ตับจะผิดปกติตองรับการผาตัดปลูกถายตับเมื่ออายุมากขึ้น คืออายุประมาณ 5 - 10 ป และถาผูปวยมา
พบกุมารศัลยแพทยหลังอายุ 3 เดือนไปแลว ตับนั้นจะกลายเปนตับแข็ง จําเปนตองผาตัดปลูกถายตับ
เชนเดียวกัน แตอาจจะรอใหผูปวยมีอายุเกิน 1 ปจึงจะนัดมาทําผาตัด เด็กที่ไดรับการปลูกถายตับ
สามารถเจริญเติบโตเปนผูใหญที่ปกติได
ขอหามในการทําผาตัดปลูกถายตับ
1. ติดเชื้อโรคเอดส (HIV) ยกเวนผูปวยที่ไดรับยารักษาจนเชื้อไวรัสเอดสหมดไปแลว
2. เปนมะเร็งที่ยังไมไดรักษาหรือยังอยูระหวางการรักษา ยกเวนมะเร็งที่ตับเอง และมะเร็งที่รักษา
หายแลว
3. โรคปอดหรือหัวใจรุนแรงที่ไมสามารถรักษาใหหายได ยกเวนจะทําผาตัดปลูกถายทั้งตับและหัว
ใจหรือปอด
4. ผูปวยกําลังมีการติดเชื้อในรางกายหรือโลหิตเปนพิษ (septicemia)
การรักษาดวยการปลูกถายตับไมมีขอหามในเรื่องอายุ แตในผูปวยที่อายุตํ่ากวา 60-65 ป ยอมมี
โอกาสจะไดประโยชนดีกวา โรคเบาหวานเปนขอควรระวัง เพราะอวัยวะอื่นและเสนเลือดมักจะไมดี หลังผา
ตัดปลูกถายตับระดับนํ้าตาลอาจสูงขึ้นกวาเดิมเนื่องจากผลขางเคียงของยากดภูมิคุมกันที่ตองรับประทาน
หลังผาตัด
ขั้นตอนกอนการผาตัดปลูกถายตับ
กอนไดรับการผาตัดปลูกถายตับ ผูปวยมักจะมีปญหาเนื่องจากโรคตับ ไดแก
1. ภาวะเลือดออกทางเดินอาหารสวนบน (esophageal varices bleeding) อาจตองไดรับเลือด
ตองรับการสองกลอง และฉีดยาหรือผูกหลอดเลือดโปงพองที่หลอดอาหารเปนระยะ ๆ
2. เยื่อบุชองทองอักเสบ (primary bacterial peritonitis) ทําใหปวดทอง มีไข ตองไดรับยา
ปฏิชีวนะทางหลอดเลือด
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3. ซึมลงหรือไมรูสึกตัว (hepatic encephalopathy) เกิดขึ้นเนื่องจากมีของเสียสะสมในกระแส
เลือดจํานวนมาก ปองกันไดโดยระวังมิใหทองผูก ไมรับประทานอาหารประเภทเนื้อมากเกินไป บางครั้ง
อาจเกิดขึ้นเพราะมีเลือดออกในทางเดินอาหาร หรือภาวะสมดุลเกลือแรในเลือดผิดปกติไป เปนตน
4. ดีซาน (Jaundice) ทําใหนํ้าดีไมไหลลงลําไสเล็ก การดูดซึมไขมัน และวิตามินเอ ดี อี เค เสียไป
จําเปนตองไดรับวิตามินเสริม บางครั้งดีซานจะทําใหผูปวยมีอาการคันมากจนนอนไมหลับ
5. ทางเดินนํ้าดีติดเชื้อ (Biliary sepsis) เกิดภาวะโลหิตเปนพิษ (septicemia) บางครั้งจะพบภาวะ
นี้ไดในผูปวยเด็กที่เคยทําผาตัดตอลําไสเล็กเขากับทอนํ้าดีเล็กที่ขั้วตับ(Kasai’s operation) มากอน จํา
เปนตองรับไวในโรงพยาบาลเพื่อใหยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดํา
6. ภาวะขาดอาหารและวิตามิน โดยเฉพาะวิตามิน เอ ดี อี เค
นอกจากนี้ผูปวยยังจะไดรับการตรวจหาและรักษาการติดเชื้อที่อาจหลบซอนอยูในรางกาย เชน
ฟนผุ หูอักเสบ ทางเดินปสสาวะติดเชื้อ และตรวจภายในหามะเร็งปากมดลูกในสตรี เนื่องจากหลังผาตัด
ปลูกถายตับ ยากดภูมิคุมกันที่ไดรับอาจกระตุนทําใหการติดเชื้อมีความรุนแรงมากขึ้น
ในผูปวยเด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรค โดยเฉพาะวัคซีนมีชีวิต เชน วัคซีนปองกันโรคหัด
กอนทําผาตัด เพราะหลังผาตัดปลูกถายอวัยวะ จะใหวัคซีนที่มีชีวิตไมได
สําหรับผูปวยจะตองเตรียมตัวใหพรอมเสมอเมื่อไดรับการติดตอจากผูประสานงานการปลูกถาย
อวัยวะ (transplant coordinator) ซึ่งอาจจะเปนยามวิกาล หรือวันหยุด
การผาตัดปลูกถายตับ
โรงพยาบาลที่ไดรับการจัดสรรตับใหจะสงทีมผาตัดไปทําผาตัดนําตับออกจากผูบริจาคสมองตาย
ในโรงพยาบาลที่มีผูปวยสมองตาย ปจจุบันการทําผาตัดนําอวัยวะออกมักจะนําทั้งหัวใจ ปอด ตับ และไต
ออกพรอมกัน(multi-organ harvest) โดยมีทีมแพทย 2 หรือ 3 ทีม ซึ่งอาจมาจากตางโรงพยาบาลกัน การ
กําหนดเวลาผาตัดเปนเรื่องสําคัญ เนื่องจากหัวใจที่นําออกจากผูบริจาคอวัยวะจะสามารถทนการขาดเลือด
ไดไมเกิน 4-5 ชั่วโมง สวนตับนั้นสามารถทนการขาดเลือดไดนานถึง 18 ชั่วโมง เมื่อใชนํ้ายาถนอมอวัยวะ
ที่เรียกวา UW (University of Wisconsin) solution สวนไตทนการขาดเลือดไดนานที่สุดถึง 24 ชั่วโมง
และถาใชรวมกับเครื่องถนอมไต(continuous pulsatile perfusion machine) อาจเก็บรักษาไตไวไดนานถึง
72 ชั่วโมง ดังนั้นทีมศัลยแพทยหัวใจจะเปนผูกําหนดเวลาการผาตัด ในขณะเดียวกันผูปวยโรคตับจะถูก
เรียกมานอนในโรงพยาบาลกอนเพื่อเจาะเลือด และเตรียมตัวผาตัด
ในผูปวยเด็กที่รับตับจากผูบริจาคที่เปนผูใหญ ศัลยแพทยจะตองนําตับนั้นมาผาตัดตบแตงในนํ้า
แข็งเพื่อลดขนาดตับใหเล็กลง(cut down / reduced size liver) กอนนําไปปลูกถายใหแกเด็ก
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ขั้นตอนการทําผาตัดปลูกถายตับ
การผาตัดปลูกถายตับ มีขั้นตอนดังนี้
1. การตัดตับเกาออก เปนชวงที่อาจสูญเสียเลือดไดมากเนื่องจากภาวะความดันโลหิตสูงในชอง
ทอง (portal hypertension) ผูปวยบางรายเคยไดรับการผาตัดมากอนจะมีพังผืดในชองทอง ซึ่งพังผืดนี้จะมี
หลอดเลือดอยูภายในจํานวนมาก การผาตัดผานพังผืดจะทําใหมีเลือดออกมากได นอกจากนี้ผูปวยโรคตับ
วายทุกรายจะมีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติรวมดวย
2. การนําตับใหมใสลงไปที่เดิม (orthotopic liver transplantation) และตอเสนเลือด 5 เสน คือ
เสนเลือดดําใหญเหนือและใตตับ(IVC) หลอดเลือดดําพอตัลที่ไปเลี้ยงตับ(portal vein) และหลอดเลือด
แดงเฮปปาติคที่ไปเลี้ยงตับ(hepatic artery)
3. จากนั้นศัลยแพทยจะปลอยใหเลือดเขาไปเลี้ยงตับใหมนั้น ทําการหามเลือดและตอทอนํ้าดีเขา
กับทอนํ้าดีหรือสําไลเล็กสวนตนในกรณีที่ทอนํ้าดีของผูปวยใชไมได เชน ในเด็กที่เปนโรคทอนํ้าดีตีบตัน

ภาพแสดงตับใหมที่นํามาปลูกถายมีการตอหลอดเลือดดํา หลอดเลือดแดงและทอนํ้าดี

หลังการผาตัดปลูกถายตับผูปวยจะตองอยูในเครื่องชวยหายใจ มีทอระบายจากชองทอง มีสาย
สวนปสสาวะ และสายนํ้าเกลือจากบริเวณแขนและคอ โดยไดรับการดูแลในหองผูปวยอาการหนัก(หอง ไอ
ซี ยู) ถาตับทํางานไดดีเลือดจะหยุดไหล ความรูสึกตัวจะกลับคืนมา จากนั้นวิสัญญีแพทยจึงจะถอดทอชวย
หายใจออก ศัลยแพทยจะเริ่มใหผูปวยรับประทานอาหารตอเมื่อลําไสเริ่มทํางาน เมื่อผูปวยมีอาการคงที่
แลวจึงยายกลับไปนอนพักที่หองพักปกติตอไป
ผูปวยที่ไดรับการผาตัดปลูกถายตับตองไดรับยากด
ภูมิคุมกัน ทําใหมีโอกาสติดเชื้องายกวาปกติ แตผูปวยไมจําเปนตองอยูในหองแยก ยกเวนกําลังอยูใน
ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต หรือกําลังไดรับยากดภูมิคุมกันขนานใหญ (high dose steroid หรือ
antilymphocyte globulin) หรือมีผูปวยติดเชื้ออื่นอยูใกลเคียง สิ่งที่สําคัญ คือการลางมือกอนสัมผัสผูปวย
งดการเยี่ยมจากผูที่กําลังมีการติดเชื้อ เชน เปนหวัด ออกหัด เปนสุกใส เปนตน ไมใชดอกไมสดมาเยี่ยมผู
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ปวยในโรงพยาบาล ไมนําสัตวเลี้ยงมาใกลผูปวย ยกเวนไดรับการผาตัดผานไปเปนเวลานานแลว จน
กระทั่งแพทยสั่งใหลดยากดภูมิคุมกันแลว นอกจากนี้ผูปวยควรหลีกเลี่ยงการตากแดดเปนเวลานาน ควร
ใชรมหรือครีมกันแดด เนื่องจากแสงแดดทําใหเกิดมะเร็งผิวหนัง การไดรับยากดภูมิคุมกันมากเกินไปก็อาจ
กอใหเกิดมะเร็งของตอมนํ้าเหลือง (lymphoma) ไดเชนกัน
ในบางครั้งรางกายอาจไมยอมรับตับใหมที่นํามาปลูกถาย ทําใหเกิดปฏิกิริยาไมยอมรับตับใหม
หรือปฏิกิริยาสลัดทิ้ง(rejection)ได แตอุบัติการณนี้พบไดนอยกวาที่พบในการปลูกถายไต และหัวใจ ปอด
มาก สวนใหญรอยละ 80 ของผูเกิดภาวะที่รางกายไมยอมรับชนิดเฉียบพลัน(acute rejection)จะตอบ
สนองตอการใหยากดภูมิคุมกันจําพวกสเตียรอยด(steroid) ในขนาดสูง สวนผูที่ไมตอบสนองตอการใชยาส
เตียรอยดยังสามารถรักษาไดดวยยากดภูมิคุมกันประเภทแอนตี้บอดี้(antilymphocyte globulin)ถึงรอยละ
80 สวนในรายที่ไมตอบสนองตอยาใด ๆ หรือพวกที่เกิดการไมยอมรับแบบเรื้อรัง(chronic rejection) จํา
เปนตองไดรับการผาตัดปลูกถายตับใหม
การผาตัดปลูกถายตับมีเทคนิคที่ซับซอน ผูปวยบางรายเสนเลือดที่ตอไวอุดตัน จําเปนตองทําการ
ผาตัดปลูกถายตับใหมโดยดวน บางรายทอนํ้าดีที่ตอไวรั่ว จําเปนตองผาตัดซอมทอนํ้าดีใหม หรือทอนํ้าดี
ตีบตัน อาจตองพึ่งรังสีแพทยใหทําการขยายทอนํ้าดีดวยวิธีรังสีรักษา (interventional radiology)รวมดวย
ปญหาการติดเชื้อหลังผาตัดเปนปญหาใหญ ในระยะแรกมักเกี่ยวของกับการผาตัดโดยตรง เชน
ปอดแฟบ(atelectasis) ปอดอักเสบ(pneumonia) แผลติดเชื้อหนอง หนองในชองทอง ลําไสทะลุ เปนตน
การติดเชื้อไวรัส เชน ซัยโตเมกะโลไวรัส(CMV) เอพสไตน-บารไวรัส(EBV) และไวรัสเริม(HSV) ก็เปน
ปญหาไดหลังผาตัด
มีการประมาณวาโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนโดยรวมหลังผาตัดอาจสูงถึงรอยละ 50 แตเมื่อผูปวย
ผานพนภาวะวิกฤตตางๆ ไปไดแลว ผูปวยจะอยูสภาพปกติ คือ สามารถกลับไปทํางานได ออกกําลังกาย
และเลนกีฬาได ถาเปนเด็กก็จะสามารถเติบโต มีความสูงและนํ้าหนักเพิ่มขึ้น และแข็งแรง เปนผูใหญที่
ปกติไดตอไป ทั้งนี้ผูปวยจะตองรับประทานยากดภูมิคุมกันซึ่งมีอยูหลายชนิด(เชน ยา cyclosporin A หรือ
tacolimus, prednisolone + azathioprine / mycophenolate mofetil) และมาตรวจตามนัดอยางสมํ่าเสมอ
ถาการทํางานของตับผิดปกติอาจจําเปนตองไดรับการตรวจดวยอุลตราซาวน และเจาะเนื้อตับออกมาตรวจ
ถาสงสัยวาจะเกิดปฏิกิริยาสลัดทิ้ง(rejection) และปรับยากดภูมิคุมกัน เมื่อผานไปเปนเวลานานเขาผูปวย
จะสามารถปรับลดยากดภูมิคุมกันลง
บางครั้งผูปวยอาจเกิดเบาหวานขึ้นหลังผาตัดเนื่องมาจากผลขาง
เคียงของยากดภูมิคุมกัน ทําใหจําเปนตองใชยาฉีดอินซูลิน บางรายมีความดันโลหิตสูง ตองรับประทานยา
ลดความดันโลหิต ทั้งนี้เปนผลมาจากผลขางเคียงของยากดภูมิคุมกันเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามหลังจาก
ผานพนการผาตัดไปนานแลวแพทยสามารถลดยากดภูมิคุมกันลง จะทําใหผลแทรกซอนตางๆลดลงดวย
ตับที่นํามาผาตัดปลูกถายใหนํามาจากไหน
ตับที่นํามาปลูกถายใหกับผูปวยจะไดรับมาจากผูบริจาคอวัยวะสมองตาย ซึ่งคําวา “สมองตาย”
หมายถึง บุคคลนั้นตายไปแลวโดยที่แกนสมองถูกทําลายโดยสิ้นเชิงและถาวร แตหัวใจยังเตนอยูไดเพราะ
ใชเครื่องชวยหายใจและอาจไดรับยากระตุนหัวใจ
แพทยซึ่งไมเกี่ยวของกับการปลูกถายอวัยวะจํานวน
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อยางนอย 3 คน จะทําการตรวจวินิจฉัย 2 ครั้ง หางกันอยางนอย 6 ชั่วโมง ตามระเบียบของแพทยสภา
เมื่อญาติของผูเสียชีวิตลงนามยินยอมบริจาคอวัยวะ แพทยจึงจะนําอวัยวะนั้นมาใชได
องคกรที่ดูแลการบริจาคและจัดสรรอวัยวะ
ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เปนองคกรกลางการกุศลซึ่งเปนกลาง ที่รับผิดชอบดูแลการ
บริจาคอวัยวะและการจัดสรรอวัยวะใหแกโรงพยาบาลตางๆ อยางยุติธรรม ไมมีการซื้อขาย โดยมีหลัก
เกณฑวาจะมอบอวัยวะนั้นแกผูปวยที่อยูในภาวะวิกฤตกอน ถาไมมีผูปวยที่อยูในภาวะวิกฤต จึงจะจัดสรร
อวัยวะใหกับโรงพยาบาลที่ทําการปลูกถายตับตางๆ เรียงตามลําดับกอนหลัง
การปลูกถายตับเปนการรักษาที่มีความซับซอน กวาที่จะประสบผลสําเร็จตองอาศัยความรวมมือ
ของทีมแพทยและบุคลากรที่เกี่ยวของหลายสาขา ทั้งนี้ก็เพื่อชวยเหลือชีวิตผูปวยใหสามารถกลับมามีชีวิต
ใหมที่มีคุณภาพไดอีกครั้ง ซึ่งเปนความหวังของทั้งตัวผูปวยเอง ครอบครัว และรวมไปถึงประเทศชาติที่จะ
มีประชากรที่มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงเปนกําลังสําคัญในการสรางคุณประโยชนไดตอไป
ทุกทานก็
สามารถเขามามีสวนรวมในการเผยแพรความรูตางๆเหลานี้สูบุคคลใกลชิดทานใหเขาใจ เห็นถึงประโยชน
ของการบริจาคอวัยวะเพื่อเพื่อนมนุษยดวยกัน และเพื่อความมีสุขภาพพลานามัยที่ดีของคนไทยโดยสวน
รวมไดเชนกัน

