
จรยิธรรมของการปลูกถายอวัยวะ

นายแพทยวิศิษฏ  ฐิตวัฒน1

การปลูกถายอวัยวะ คือ การนํ าอวัยวะจากคนหนึ่งไปใสใหอีกคนหนึ่ง เปนความกาวหนา
ทางวิทยาศาสตรการแพทย โดยใชเวลาเพียงไมก่ีทศวรรษ ในการพัฒนาสิ่งที่เหลือเชื่อและไมนาเปนไปได
ใหเปนไปได เปนความจริงที่มิไดเกิดขึ้นเฉพาะในสัตวทดลองเทานั้น แตยังเปนวิธีการรักษาชีวิตผูปวยที่ตอง
ทนทุกขทรมานจากภาวะการเจ็บปวยที่ไมมีหนทางเยียวยารักษา ไมวาทางยาหรือการผาตัด ใหมีชีวิตใหม
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้เปนผลจากการพัฒนาคนควาในดานตางๆ เชน เทคนิคการผาตัด ความเขา
กันไดของเนื้อเยื่อ การใชนํ้ ายาถนอมอวัยวะ และยากดภูมิคุมกัน นอกจากนี้การพัฒนาความรูใหม ๆ ซึ่ง
เกี่ยวของกับกลไกที่จะทํ าใหรางกายยอมรับอวัยวะใหมที่นํ ามาปลูกถายดีมากขึ้นเทาไร ยอมหมายถึง
โอกาสที่ผูไดรับการปลูกถายอวัยวะจะมีอายุยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นเทานั้น ในปจจุบันเปน
ที่ยอมรับวา การปลูกถายหัวใจ หัวใจ-ปอด ตับ และไต เปนการรักษา มิใชการทดลองอีกตอไป โดยผลเฉลี่ย
ใน 1 ปแรก อวัยวะเหลานี้ทํ างานไดดีมากกวา 70% ผลสํ าเร็จอยางสูงของการปลูกถายอวัยวะ ทํ าใหเกิด
ชองวางระหวางอุปสงคและอุปทานของอวัยวะ ซึ่งไดจากการบริจาคของเพื่อนมนุษยดวยกันเอง ไมวาขณะ
ที่มีชีวิตหรือเสียชีวิตดวยภาวะสมองตาย อวัยวะจึงกลายเปนทรัพยากรที่หายาก อีกทั้งสังคม วัฒนธรรม
จารีตประเพณี ความรูในดานวิชาการ และกฎหมาย ยังปรับไมทันกับความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วของ
การปลูกถายอวัยวะ ดังนั้นอาจกอใหเกิดปญหาจริยธรรม ซึ่งสงผลกระทบตอการไดรับอวัยวะบริจาค ฉะนั้น
การปลูกถายอวัยวะกไ็มสามารถกระทํ าได มีคํ ากลาวสั้น ๆ และเขาใจงายวา “ถาไมมีอวัยวะบริจาค ก็ไมมี
ผูไดรับการปลูกถายอวัยวะ” วิทยาการแขนงนี้ที่กํ าลังกาวหนาและพัฒนาก็จะหยุดยั้ง ความหวังที่จะชวย
เหลือผูปวยระยะสุดทายจะริบหรี่ลง

อยางไรก็ตาม วงการแพทยไดมีกรอบประพฤติปฏิบัติตามแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม โดย
ยึดหลัก 4 ประการ ประการแรก ไมทํ าใหเกิดอันตราย ประการที่สอง ทํ าใหดี เอ้ืออารี ประการที่สาม เคารพ
ความเปนปจเจกบุคคล และประการสุดทาย มีความยุติธรรม ซื่อสัตย สมดุล ปราศจากความลํ าเอียง
สํ าหรับจริยธรรมในการปลูกถายอวัยวะนั้น ไดมีการอภิปรายสัมมนากันตลอดมา เพื่อหาขอสรุปรวมกัน
ระหวางแพทย นักจริยธรรม ผูกํ าหนดนโยบาย นักกฎหมาย นักเศรษฐศาสตร ผูเชี่ยวชาญดานศาสนา และ
องคกรสํ าคัญที่เกี่ยวของ เชน สมาคมปลูกถายอวัยวะของโลก องคการอนามัยโลก สมาคมปลูกถายอวัยวะ
แหงสภาพยุโรป รวมทั้งแพทยสภาของประเทศไทย โดยแพทยสภาไดมีขอบังคับ วาดวย การรักษาจริย
ธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2538 เพิ่มหมวด 8 เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับ
การปลูกถายอวัยวะและระเบียบของสภากาชาดไทย วาดวย ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย หมวด

                                                          
1 ผูอํ านวยการศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
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6 มาตรฐานจริยธรรม ของการปลูกถายอวัยวะ ทํ าใหการปลูกถายอวัยวะและการบริจาคอวัยวะ มีกรอบใน
การประพฤติปฏิบัติเพื่อใหถูกตองตามทํ านองคลองธรรม

ในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะจริยธรรมของการปลูกถายอวัยวะ ที่ไดรับบริจาคจากผูเสียชีวิต
และผูที่มีชีวิตอยูเทานั้น โดยละเวนจริยธรรมที่เกิดขึ้นในสัตวทดลอง เชน วิศวพันธุกรรมในหมู เพื่อนํ า
อวัยวะหมูที่มีเซลลมนุษยมาใช หรือการโคลนนิ่งเพื่อการปลูกถายอวัยวะ

1. จริยธรรมการปลูกถายอวัยวะจากผูบริจาคเสียชีวิต
ปจจุบันการบริจาคอวัยวะของผูเสียชีวิตไดมาจากผูเสียชีวิตสมองตาย ซึ่งเกิดจากแกน

สมองถูกทํ าลายอยางสิ้นเชิงและถาวร ไมสามารถฟนกลับมาได ฉะนั้นผูปวยจึงไมสามารถหายใจไดเอง คง
อยูไดดวยเครื่องชวยหายใจ ในระยะแรกหัวใจยังเตนอยู แตตอมาหัวใจจะเตนออนลงและความดันโลหิตลด
ลง ถาไมไดรับการดูแลโดยการเพิ่มยากระตุนหัวใจหรือยาเพิ่มความดันโลหิต หัวใจก็จะหยุดเตนในเวลาตอ
มา การบริจาคอวัยวะจึงเกิดขึ้นจาก “ความไววางใจ” ของญาติผูเสียชีวิตที่มีตอแพทยวาใหการรักษาเต็มที่
สุดความสามารถ ผูปวยเสียชีวิตจริง ไมมีทางฟนกลับมาแนนอน ควรเคารพการตัดสินใจของญาติไมวาจะ
บริจาคอวัยวะหรือไม และนํ าอวัยวะออกเทาที่ญาติอนุญาตหรือผูเสียชีวิตเคยไดอนุญาตไวเทานั้น เคารพ
ตอรางของผูเสียชีวิต จัดสรรอวัยวะอยางเปนธรรม เสมอภาค ถูกตองตามหลกัวิชาการ โปรงใส และไมมี
การซื้อขาย

• การวินิจฉัยสมองตาย
จากการประชุมโตะกลม เรื่องการตายทางการแพทยและการตายทางกฎหมาย เมื่อวันที่

16 พฤษภาคม 2531 ณ หองประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เห็นพองตองกันโดยมีสาระสํ าคัญ
ดังนี้ การชี้ขาดการตายเปนปญหาขอเท็จจริงทางการแพทย บุคคลซึ่งไดรับการวินิจฉัยสมองตาย ถือวา
บุคคลนั้นถึงแกความตาย และสมองตายหมายถึงแกนสมองถูกทํ าลายจนสิ้นสุดการทํ างานโดยสิ้นเชิง
ตลอดไป แพทยเปนผูมีหนาที่พิจารณาและตัดสินการตายของสมองตามเกณฑทางวิชาชีพ แพทยสภาเปน
ผูมีหนาที่พิจารณาและตัดสินการตายของสมอง เพื่อความเจริญกาวหนาทางวิชาชีพและเพื่อประโยชนของ
ประชาชน คณะกรรมการแพทยสภาจึงกํ าหนดเกณฑการวินิจฉัยสมองตายและวิธีปฏิบัติ เมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2532 ตอมามีการประกาศฉบับที่ 2 พ.ศ.2539 รวมทั้งใหใชบันทึกการตรวจวินิจฉัยสมองตาย
แพทยผูเกี่ยวของปฏิบัติตามเกณฑการตรวจวินิจฉัยภาวะสมองตายไมนอยกวา 3 คน โดยแพทยคนที่หนึ่ง
เปนแพทยเจาของไข อีก 2 คนที่เหลือ ควรเปนแพทยผูเชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยา หรือสาขาประสาท
ศัลยศาสตร (ถามี) และแพทยทั้ง 3 คน ไมมีสวนเกี่ยวของกับการผาตัดปลูกถายอวัยวะรายนั้น เพื่อสราง
ความไววางใจ วา กระทํ าดวยความบริสุทธิ์ใจ ปราศจากผลประโยชนใด ๆ และการตรวจวินิจฉัยสมองตาย
จะตองตรวจ 2 ครั้ง หางกันไมนอยกวา 6 ชั่วโมง พรอมทั้งลงบันทึกการตรวจดังกลาว เพื่อความมั่นใจและ
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ปองกันความผิดพลาด นอกจากนี้ผูอํ านวยการโรงพยาบาลหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษร
จะตองรวมเปนผูลงนามรับรองการตรวจวินิจฉัยสมองตายและรับรองการตายดวย

• การยินยอมของญาติ
เนื่องจากตามขอกฎหมายในประเทศไทย รางของผูเสียชีวิตเปนสมบัติของทายาท การ

บริจาคอวัยวะจึงควรไดรับความยินยอมจากญาติกอน และตองไมลืมวาทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
บริจาคอวัยวะ การนํ าอวัยวะออก และการนํ าอวัยวะไปปลูกถาย ลวนเปน “คนแปลกหนา” ของญาติผูเสีย
ชีวิตสมองตายทั้งสิ้น เชน คณะแพทยผูทํ าการวินิจฉัยสมองตาย ผูประสานงานการปลูกถายอวัยวะ ซึ่ง
ดํ าเนินการขอบริจาคอวัยวะจากญาติ ทีมผาตัดนํ าอวัยวะออก ซึ่งมาจากหลายโรงพยาบาล (ทั้งในพื้นที่
หรือนอกพื้นที่ของญาติผูเสียชีวิต และขึ้นอยูกับชนิดของอวัยวะที่จะนํ าออกมาใชในการปลูกถาย) รวมทั้งผู
ที่รอรับอวัยวะดวย ซึ่งโดยหลักปฏิบัติสากล ผูรับอวัยวะและญาติผูเสียชีวิตจะไมรูจักกัน ฉะนั้น การตัดสิน
ใจบริจาคอวัยวะในขณะที่ผูมีสิทธิ์อนุญาตอยูในภาวะสูญเสียบุคคลอันเปนที่รักอยางปจจุบันทันดวน จึง
เปนการตัดสินใจที่ยากลํ าบากที่สุดในชีวิตก็วาได จํ าเปนตองมีการปรึกษาในหมูญาติพี่นอง และเปนหนาที่
ของผูที่เกี่ยวของในการขอบริจาค โดยเฉพาะผูประสานงานการปลูกถายอวัยวะ จํ าเปนตองใหขอมูลทุก
อยางที่เปนความจริง รวมทั้งอธิบายขอของใจหรือขอสงสัย และใหเวลาแกญาติในการตัดสินใจ ซึ่งตามขอ
บังคับวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม (หมวด 8) ฉบับที่ 3 พ.ศ.2538 มีใจความสํ าคัญดังนี้
การขอบริจาคอวัยวะจากญาติผูเสียชีวิตตามเกณฑสมองตายของแพทยสภา ตองดํ าเนินการโดยคณะ
แพทยหรือผูไดรับมอบอํ านาจจากคณะแพทยเทานั้น

สํ าหรับการเริ่มขอบริจาคอวัยวะจากญาติ ญาติผูที่บริจาคอวัยวะตองเปนทายาทหรือผู
แทนโดยชอบธรรมของผูตาย และตองเปนผูลงนามบริจาคอวัยวะเปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งมีพยานลง
นามรับรองไมนอยกวา 2 คน และตองทํ าคํ ารับรองเปนลายลักษณอักษร วา จะไมรับสิ่งตอบแทนเปนคา
อวัยวะโดยเด็ดขาด สํ าหรับกรณีที่ผูตายไดแสดงความจํ านงบริจาคอวัยวะไวกับศูนยรับบริจาคอวัยวะสภา
กาชาดไทย และมีบัตรประจํ าตัวผูแสดงความจํ านงบริจาคดังกลาว ถาไมสามารถติดตามหาญาติผูตายได
ใหถือวาเอกสารแสดงความจํ านงบริจาคอวัยวะที่ใหไวกับศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เปน
เอกสารที่ใชแทนเอกสารการบริจาคของญาติ ซึ่งประเทศสิงคโปรและอีกหลายประเทศในสหภาพยุโรป เชน
เบลเยี่ยม ออสเตรีย ฯลฯ ไดมีกฎหมายเพื่อเอ้ืออํ านวยใหไดอวัยวะมากขึ้น เรียกวา “Presumed Consent”
โดยรัฐบาลถือวา บุคคลที่เสียชีวิตจากสมองตาย สามารถนํ าอวัยวะออกไปปลูกถายได โดยไมตองรอการ
ยินยอมจากญาติ ยกเวนผูเสียชีวิตเคยแจงหรือมีหลักฐานแสดงวา ไมประสงคจะบริจาคอวัยวะ

• จริยธรรมการจัดสรรอวัยวะ
อวัยวะเปนทรัพยากรมนุษยมีจํ านวนจํ ากัด ไมเพียงพอที่จะใชในการปลูกถายอวัยวะ ดัง

นั้นการจัดสรรอวัยวะที่ไดรับบริจาคมา จํ าเปนตองทํ าดวยความเสมอภาค เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได
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มีระบบธรรมาภิบาล ไมมีการซื้อขายอวัยวะ และใหรับรูโดยทั่วกัน ทั้งในผูปวยที่รอรับการปลูกถายอวัยวะ
บุคลากรทางการแพทย รวมทั้งสื่อมวลชน สํ าหรับหลักทั่วไปในการจัดสรรอวัยวะจะคํ านึงถึงผลดีที่เกิดขึ้น
กับผูปวยที่รอรับการปลูกถายอวัยวะใหมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (โดยมีหมูโลหิตตรงกับผูรอ
รับและมีผลเนื้อเยื่อใกลเคียงกันและเขากันได มีผลปฏิกิริยาระหวางซีร่ัมของผูรับและเม็ดเลือดขาวของผูให
เปนลบ) นอกจากนี้ผูที่รอรับอวัยวะมานานก็จะมีโอกาสไดรับการจัดสรรสูงกวา สํ าหรับหัวใจ ปอด และตับ
มีเกณฑพิเศษคือ กรณีที่ผูรอรับหัวใจ ปอด และตับ นั้น มีอาการหนักมาก ถาไมไดรับการปลูกถายอวัยวะ
จะเสียชีวิตภายในไมก่ีวันก็จะไดรับการจัดสรรใหกอนในกรณีเรงดวน

การจัดสรรยังพิจารณาการบริจาคอวัยวะในสวนภูมิภาคของประเทศอีกดวย เพื่อใหโอกาส
แกคนในภูมิภาคนั้น เชน เมื่อมีผูบริจาคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะจัดสรรใหกับผูที่ลงทะเบียนรอรับ
อวัยวะในโรงพยาบาลที่อยูในภูมิภาคนั้นกอน แตถาไมมีผูรอรับที่เหมาะสมก็จะจัดสรรใหกับผูรอรับที่
ลงทะเบียนไวกับศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยทั่วประเทศตอไป

• จริยธรรมวาดวยการผาตัดนํ าอวัยวะออก
ในกรณีที่ไดรับบริจาคหลายอวัยวะ การจัดสรรจะเริ่มจากทีมหัวใจ ปอด ตับ และไต

ตามลํ าดับ จะเห็นไดวา บางครั้งเปนทีมใหญซึ่งมาจากโรงพยาบาลตาง ๆ กัน อาจมากถึง 8 คน การผาตัด
ควรทํ าดวยความเคารพ นํ าอวัยวะออกเทาที่ญาติหรือผูเสียชีวิตแสดงความจํ านงไว เย็บปดแผลใหเปนที่
เรียบรอย พยายามใหทุกอวัยวะที่นํ าออกมามีคุณภาพที่ดีกอนนํ าไปปลูกถาย โดยดูแลดวยนํ้ ายาถนอม
อวัยวะ เก็บไวที่อุณหภูมิ 4°C และดูแลมิใหอวัยวะเสียหายหรือสูญหายไปในระหวางการเดินทาง

• การใชอวัยวะจากนักโทษประหาร
คณะกรรมการจริยธรรมทั้งของสภาสหภาพยุโรปและสมาคมปลูกถายอวัยวะกลาววา

“ แพทยผูทํ าการปลูกถายอวัยวะตองไมเกี่ยวของในการรับหรือนํ าอวัยวะจากนักโทษประหารไปทํ าการ
ปลูกถาย” หลายคนอาจคิดวานักโทษประหารอยากจะทํ าบุญครั้งสุดทาย แตก็ไมมีใครทราบได เนื่องจาก
ในขณะถูกคุมขังยอมขาดอิสรภาพ มีโอกาสที่จะถูกบังคับเปนไปไดสูง การนํ าอวัยวะจากนักโทษบางครั้ง
อาจยังไมเสียชีวิตจริง สถิตินักโทษประหารอาจเพิ่มมากขึ้น เปนการปลูกถายอวัยวะเปนกลุมเพื่อผล
ประโยชน

• การซื้อขายอวัยวะ
เมื่อมองอยางผิวเผิน บุคคลยอมมีเสรีภาพที่จะขายอวัยวะของญาติตนเองที่เสียชีวิตแลว

เพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยคนอ่ืน ขณะเดียวกันยังไดทรัพยสินหรือสิ่งของเปนสิ่งแลกเปลี่ยน แตเกือบทั้งโลก
รวมทั้งประเทศไทย ถือวาการซื้อขายอวัยวะเปนสิ่งผิดกฎหมาย และเปนการสรางอาชีพใหมที่ผิดกฎหมาย
คือ นายหนา คนกลาง นํ าไปสูอาชญากรรม เกิดชองวางในสังคมมากขึ้น เมื่อเปนเรื่องผิดกฎหมาย เปน
ตลาดการซื้อขาย ตลาดมืด การผาตัดจึงซอนเรนและรีบรอน ผูซื้ออาจไดอวัยวะไมดี การซื้อขายใดๆ กํ าไร
ยอมมากอนคุณภาพเสมอ อีกทั้งอาจทํ าใหผูปรารถนาดีที่ตองการบริจาคอวัยวะหันหลังใหกับการบริจาค
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อวัยวะ ซึ่งจะมีผลกระทบตอความเจริญกาวหนาทางวิชาการ และโอกาสที่จะไดชวยเหลือเพื่อนมนุษยที่ทน
ทุกขทรมานอยูก็หมดไป

• จริยธรรมวาดวยผูไดรับการปลูกถายอวัยวะ
เนื่องจากภาวะการขาดแคลนอวัยวะซึ่งจะไดรับจากการบริจาคเทานั้น อวัยวะจึงเปนสิ่ง

ประเสริฐประเมินคุณคามิได รวมทั้งการดูแลอวัยวะใหมีคุณภาพดี ตลอดจนกระบวนการบริจาคและการ
ปลูกถายอวัยวะก็มีคาใชจายสูงเชนกัน ผูรับอวัยวะควรประพฤติปฏิบัติโดยชอบที่จะดูแลรักษาอวัยวะนั้น
ไมละเลยตอการใชยากดภูมิคุมกัน ปฏิบัติตามคํ าแนะนํ าของแพทย หลีกเลี่ยงการเสี่ยงอันตราย เชน การ
ด่ืมสุรา การสูบบุหรี่ อาหารหรือยา ซึ่งอาจเปนพิษภัยตอตับ ไต เปนตน การถนอมรักษาอวัยวะที่ไดรับมาให
ยาวนาน ก็เปนการตอบสนองความปรารถนาดีของผูบริจาคหรือญาติของผูเสียชีวิตที่บริจาคอวัยวะเชนกัน
การทํ าบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผูบริจาคนั้นเปนสิ่งที่ควรปฏิบัติ และหากผูไดรับการปลูกถายอวัยวะจะเขา
รวมมือในการรณรงคการบริจาคอวัยวะ ก็จะทํ าใหภาพลักษณของการปลูกถายอวัยวะงดงามขึ้น

2. จริยธรรมวาดวยการบริจาคอวัยวะจากผูมีชีวิต
สํ าหรับในประเทศไทย คณะกรรมการแพทยสภาไดมีขอบังคับใหผูประกอบวิชาชีพเวช

กรรมผูทํ าการปลูกถายอวัยวะดํ าเนินการตามเกณฑตอไปนี้ ผูบริจาคตองเปนญาติโดยสายเลือดหรือคู
สมรสกับผูรับอวัยวะเทานั้น ยกเวนกรณีผูปวยโรคปอดที่ไดรับการปลูกถายหัวใจและปอดพรอมกัน และได
บริจาคหัวใจของตนเองซึ่งยังอยูในสภาพที่ดี นํ าไปใหแกผูปวยโรคหัวใจอ่ืน (Domino) ผูทํ าการปลูกถาย
อวัยวะตองทํ าการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานที่แสดงวา ผูบริจาคเปนญาติโดยสายเลือดหรือเปนคู
สมรสกับผูรอรับอวัยวะ โดยตองเก็บหลักฐานดังกลาวไวในรายงานผูปวยของผูรับอวัยวะ นอกจากนี้ผูทํ า
การปลูกถายอวัยวะตองอธิบายใหผูบริจาคทราบถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายตาง ๆ แกผูบริจาค ทั้งจาก
การผาตัด หรือหลังการผาตัดอวัยวะที่บริจาคออกแลว ผลกระทบที่อาจเกิดจากการมีอวัยวะเพียงขางเดียว
เมื่อผูบริจาคเขาใจและเต็มใจที่จะบริจาคแลว จึงลงนามแสดงความยินยอมบริจาคอวัยวะไวเปนลาย
ลักษณอักษร ผูทํ าการปลูกถายอวัยวะตองทํ าหลักฐานเปนหนังสือ เพื่อแสดงวาไมมีการจายคาตอบแทน
แกผูบริจาคเปนคาอวัยวะ นอกจากนี้ผูบริจาคตองมีสุขภาพสมบูรณเหมาะสมที่จะบริจาคอวัยวะได

ในระเบียบสภากาชาดไทย วาดวย ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย พ.ศ.2545
หมวด 6 วาดวยมาตรฐานจริยธรรมของการปลูกถายอวัยวะ โดยมีเกณฑทั่วไปสํ าหรับผูบริจาคที่มีชีวิต คือ
ผูบริจาคตองไดรับการตรวจสุขภาพอยางละเอียดไดมาตรฐานและไมมีขอหามตอการบริจาคอวัยวะ   ไม
ถูกบังคับหรือชี้นํ าผูบริจาคอวัยวะมีสิทธิ์ถอดถอนคํ ายินยอมไดทุกเมื่อกอนการผาตัดนํ าอวัยวะออก การผา
ตัดปลูกถายไตจากผูบริจาคที่มีชีวิต มีโอกาสจะประสบความสํ าเร็จสูงมาก แตตองไมลืมวา ผูบริจาคไมได
ประโยชนอะไรเลย หลายคนอาจคิดวาอยางนอยคงไดประโยชนในแงจิตใจที่ไดชวยเหลือญาติของตนเอง
ในประเทศอังกฤษผูใจบุญอาจบริจาคอวัยวะได แตตองผานการกลั่นกรองจากหนวยงานที่เรียกวา ULTRA
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(Unrelated Live Transplant Registry Authorities) ถาไมผานคณะกรรมการชุดนี้ แพทยมีความผิดตอง
โทษปรับ 2,000 ปอนด หรือจํ าคุก 3 เดือน

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางรวดเร็วโดยไมหยุดยั้งและอวัยวะที่จะนํ ามาใช ไดรับจาก
การบริจาค โดยเฉพาะจากผูเสียชีวิตสมองตาย ยอมไดรับความสนใจจากชุมชน สังคม และสื่อมวลชน
ตางๆ วา การดํ าเนินการตองอยูในกรอบของจริยธรรม มีระบบธรรมาภิบาล ศาสตรการปลูกถายอวัยวะก็
จะไดรับการสนับสนุน สงเสริม และมีกลุมบุคคลหลากหลายอาชีพเขารวมรณรงคมากขึ้น เมื่อนั้นจํ านวนผู
ปวยที่ทนทุกขทรมานกับการรอคอยโอกาสที่จะไดรับอวัยวะก็จะพนทุกข ไดมีชีวิตใหม พรอมคุณภาพชีวิตที่
ดี เพื่อทํ าประโยชนใหกับครอบครัวและสังคมตอไป
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