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บทนํ า
ตับเปนอวัยวะตับท่ีใหญท่ีสุดในรางกาย อยูภายในชองทองบริเวณใตชายโครงขวา และบางสวน

ทอดใตลิ้นปเลยไปจนถึงใตชายโครงซาย ตับมีหนาที่สํ าคัญหลายอยางประการที่ไมสามารถหาอวัยวะอื่น
มาทํ างานทดแทนได เชน ทํ าหนาที่สรางและขับน้ํ าดี สรางโปรตีนช่ืออัลบูมิน และสารที่ทํ าใหเลือดแข็งตัว
ซ่ึงข้ึนกับวิตามินเค เผาผลาญคารโบไฮเดรต ไขมัน ยอยสลายกรดอะมิโนใหเปนยูเรีย แยกแอมโมเนียจาก
เลือด สรางความรอนใหแกรางกาย เฝาระวังและจับทํ าลายเซลลแปลกปลอมและเชื้อโรค เปลี่ยนวิตามินให
อยูในสภาพที่ทํ างานได เก็บและขับวิตามิน เก็บเหล็กและทองแดง ทํ าลายยาและฮอรโมน ฯลฯ

ตับมีความสามารถที่จะงอกใหมไดอยางรวดเร็วภายหลังถูกตัดออกไปบางสวน หรือเซลลตับถูก
ทํ าลายบางสวนจากสาเหตุใดก็ตาม อยางไรก็ตาม ถาตับเสียไปมากหรือเปนโรคตับเร้ือรังเชน ตับแข็ง
เซลลตับไมสามารถงอกใหมไดอยางปกติ ตับน้ันจะสูญเสียหนาที่ไปเร่ือย ๆ จนผูปวยไมสามารถมีชีวิตอยู
ไดถาไมไดรับการรักษา  โรคตับเร้ือรังมีหลายชนิด แตละชนิดมีการดํ าเนินโรคแตกตางกันอีกทั้งการรักษา
ก็แตกตางกันดวย

โรคของตับ

เม่ือการรักษาโดยการใชยาและการผาตัดรักษาไมสามารถทํ าได การผาตัดปลูกถายตับ อาจเปน
ทางออกเดียวที่สามารถทํ าใหผูปวยหายได หรืออยางนอยจะมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน โรคตับท่ีสามารถรับการ
รักษาโดยการผาตัดปลูกถายตับไดแก

1. ตับแข็ง (Cirrhosis)
โรคตับแข็งอาจมีสาเหตุจากการดื่มสุรามาก กรณีน้ีจํ าเปนตองหยุดดื่มสุรากอนผาตัด 6

เดือน เพื่อใหอวัยวะสวนอื่นของรางกายฟนตัว และโอกาสที่ผูปวยจะไมกลับไปดื่มสุราหลังผาตัดอีกสูงข้ึน
ตับแข็งอาจมีสาเหตุจากการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบ โดยมากมักเปนชนิดบี หรือ ซี ปญหาของตับแข็งจาก
ไวรัสตับอักเสบบีภายหลังการผาตัดปลูกถายตับ คือ เช้ือไวรัสตับอักเสบบีมีโอกาสที่จะกลับเปนข้ึนอีกที่ตับ
อันใหม โดยเฉพาะถากอนผาตัดผูปวยมีจํ านวนเช้ือใหกระแสเลือดสูง (HBsAg เปนบวก หรือมี HBV DNA
ปริมาณมาก)  แตผลการผาตัดจะดีกวาถาผูปวยมีจํ านวนเช้ือนอย หรือมีการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบดีรวม
ดวย หรืออยูในระยะตับอักเสบวายเฉียบพลัน(fulminating hepatitis)  ซ่ึงไวรัสตับอักเสบบีจะถูกภูมิคุมกัน
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ของรางกายทํ าลายไปมาก แตหลังผาตัดผูปวยจํ าเปนตองไดรับยาทํ าลายเช้ือไวรัสตลอดไป เชน HBIG
และ lamivudin เปนตน สํ าหรับไวรัสตับอักเสบซี น้ันหลังผาตัดปลูกถายตับไปแลว เช้ือไวรัสมักจะกลับมา
ใหมเสมอ แตมักไมทํ าใหเกิดอันตรายรุนแรงแกผูปวย

2. ตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic active hepatitis : CAH)
เปนโรคที่เซลลตับถูกทํ าลายตอเน่ืองเปนระยะเวลานาน 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  ในกรณีท่ีมีอาการรุนแรง  ไมรูสึกตัว เหลืองจัด ไตวาย เลือดไม
แข็งตัวจํ าเปนตองรับการผาตัดปลูกถายตับทันทีจึงจะมีโอกาสรอดชีวิต

4. มะเร็งตับ
มะเร็งตับปฐมภูมิท่ีเกิดจากเซลลตับเอง(hepatocellular carcinoma) ควรทํ าการผาตัดปลูก

ถายตับเฉพาะในมะเร็งระยะแรกที่มีตับแข็งซ่ึงไมสามารถตัดออกไดรวมดวย เน่ืองจากอาจทํ าใหตับวายหลัง
ผาตัดได ท้ังสามารถแกปญหาโรคตับเร้ือรังไดดวย ท้ังน้ีมะเร็งตับตองมีกอนเดียวและมีขนาดเล็กกวา 5
เซนติเมตร หรือมีไมเกิน 3 กอน แตละกอนมีขนาดใหญไมถึง 3 เซนติเมตร โดยที่กอนมะเร็งยังไมลุกลาม
เขาไปในเสนเลือด และไมมีการแพรกระจายไปที่อื่นๆ สํ าหรับยาฆามะเร็งท่ีใหรวมกับการผาตัดปลูกถายตับ
กํ าลังอยูในระหวางการศึกษา สวนมะเร็งตับปฐมภูมิท่ีเกิดจากเซลลทอน้ํ าดี (cholangiocarcinoma) มีการ
พยากรณโรคท่ีเลวกวามะเร็งชนิดแรกมากโดยทั่วไปมักถือเปนขอหามตอการผาตัดปลูกถายตับ

มะเร็งตับทุติยภูมิ คือ มะเร็งท่ีมีตนกํ าเนิดที่อื่นแลวกระจายมายังตับ ถือเปนขอหามในการ
ผาตัดปลูกถายตับเชนเดียวกัน เน่ืองจากมีอัตราการเกิดมะเร็งซ้ํ าสูง

5. ตับแข็งจากสาเหตุอื่น ๆ
โรคตับแข็งท่ีเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ไดแก ตับแข็งท่ีไมสามารถหาสาเหตุพบ (cryptogenic

cirrhosis)  ตับแข็งจากทอน้ํ าดีอุดตันปฐมภูมิ (primary biliary cirrhosis : PBC)  และตับแข็งจากทอน้ํ าดี
อักเสบแข็ง(primary sclerosing cholangitis : PSC)  ท้ัง 2 โรคหลังน้ีพบมากในประเทศแถบยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา แตพบนอยมากในประเทศไทย
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6. โรคตับที่เกิดจากการทํ างานของเอ็นไซมผิดปกติ (metabolic diseases)
โรควิลสัน (Wilson’s disease)  เปนโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม เกิดจากเมตะบอลิซึม

(metabolism)ของทองแดงผิดปกติ ทํ าใหมีทองแดงไปสะสมอยางผิดปกติท่ีตับ สมอง ตา เปนตน แตมีผู
ปวยเพียงสวนนอยท่ีจะเปนตับแข็งและจํ าเปนตองไดรับปลูกถายตับ

7. ทอน้ํ าดีอุดตันในเด็ก (Biliary atresia)
โรคทอน้ํ าดีอุดตันในเด็ก ไมทราบสาเหตุแนชัด มีอุบัติการณราว 1 ใน 15,000 ของทารก

คลอดมีชีวิต และประมาณวาจะพบโรคนี้ประเทศไทยราว 60-80 รายตอป ถาผูปวยมาพบกุมารศัลยแพทย
กอน 3 เดือน จะไดรับการผาตัดตอลํ าไสเล็กเขากับทอน้ํ าดีเล็กที่ข้ัวตับ (portoenterostomy / Kasai’s
operation)  ผูปวยรอยละ 25 จะมีอาการปกติจนโตเปนผูใหญ   แตผูปวยจํ านวนหน่ึงจะมีการทํ างานของ
ตับจะผิดปกติตองรับการผาตัดปลูกถายตับเม่ืออายุมากข้ึน คืออายุประมาณ 5 - 10 ป   และถาผูปวยมา
พบกุมารศัลยแพทยหลังอายุ 3 เดือนไปแลว   ตับน้ันจะกลายเปนตับแข็ง จํ าเปนตองผาตัดปลูกถายตับ
เชนเดียวกัน  แตอาจจะรอใหผูปวยมีอายุเกิน 1 ปจึงจะนัดมาทํ าผาตัด  เด็กที่ไดรับการปลูกถายตับ
สามารถเจริญเติบโตเปนผูใหญท่ีปกติได

ขอหามในการทํ าผาตัดปลูกถายตับ
1. ติดเช้ือโรคเอดส (HIV) ยกเวนผูปวยที่ไดรับยารักษาจนเชื้อไวรัสเอดสหมดไปแลว
2. เปนมะเร็งท่ียังไมไดรักษาหรือยังอยูระหวางการรักษา  ยกเวนมะเร็งท่ีตับเอง และมะเร็งท่ีรักษา

หายแลว
3. โรคปอดหรือหัวใจรุนแรงที่ไมสามารถรักษาใหหายได ยกเวนจะทํ าผาตัดปลูกถายทั้งตับและหัว

ใจหรือปอด
4. ผูปวยกํ าลังมีการติดเช้ือในรางกายหรือโลหิตเปนพิษ (septicemia)

การรักษาดวยการปลูกถายตับไมมีขอหามในเร่ืองอายุ แตในผูปวยที่อายุตํ่ ากวา 60-65 ป ยอมมี
โอกาสจะไดประโยชนดีกวา โรคเบาหวานเปนขอควรระวัง เพราะอวัยวะอื่นและเสนเลือดมักจะไมดี หลังผา
ตัดปลูกถายตับระดับน้ํ าตาลอาจสูงข้ึนกวาเดิมเน่ืองจากผลขางเคียงของยากดภูมิคุมกันที่ตองรับประทาน
หลังผาตัด

ขั้นตอนกอนการผาตัดปลูกถายตับ
กอนไดรับการผาตัดปลูกถายตับ ผูปวยมักจะมีปญหาเน่ืองจากโรคตับ ไดแก
1. ภาวะเลือดออกทางเดินอาหารสวนบน (esophageal varices bleeding) อาจตองไดรับเลือด

ตองรับการสองกลอง และฉีดยาหรือผูกหลอดเลือดโปงพองที่หลอดอาหารเปนระยะ ๆ
2. เย่ือบุชองทองอักเสบ (primary bacterial peritonitis) ทํ าใหปวดทอง มีไข ตองไดรับยา

ปฏิชีวนะทางหลอดเลือด
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3. ซึมลงหรือไมรูสึกตัว (hepatic encephalopathy) เกิดข้ึนเน่ืองจากมีของเสียสะสมในกระแส
เลือดจํ านวนมาก ปองกันไดโดยระวังมิใหทองผูก  ไมรับประทานอาหารประเภทเนื้อมากเกินไป บางคร้ัง
อาจเกิดข้ึนเพราะมีเลือดออกในทางเดินอาหาร หรือภาวะสมดุลเกลือแรในเลือดผิดปกติไป เปนตน

4. ดีซาน (Jaundice) ทํ าใหน้ํ าดีไมไหลลงลํ าไสเล็ก การดูดซึมไขมัน และวิตามินเอ ดี อี เค เสียไป
จํ าเปนตองไดรับวิตามินเสริม บางคร้ังดีซานจะทํ าใหผูปวยมีอาการคันมากจนนอนไมหลับ

5. ทางเดินน้ํ าดีติดเช้ือ (Biliary sepsis) เกิดภาวะโลหิตเปนพิษ (septicemia) บางคร้ังจะพบภาวะ
น้ีไดในผูปวยเด็กที่เคยทํ าผาตัดตอลํ าไสเล็กเขากับทอน้ํ าดีเล็กที่ข้ัวตับ(Kasai’s operation) มากอน  จํ า
เปนตองรับไวในโรงพยาบาลเพื่อใหยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดํ า

6. ภาวะขาดอาหารและวิตามิน โดยเฉพาะวิตามิน เอ ดี อี เค

นอกจากนี้ผูปวยยังจะไดรับการตรวจหาและรักษาการติดเช้ือท่ีอาจหลบซอนอยูในรางกาย เชน
ฟนผุ หูอักเสบ ทางเดินปสสาวะติดเช้ือ และตรวจภายในหามะเร็งปากมดลูกในสตรี เน่ืองจากหลังผาตัด
ปลูกถายตับ ยากดภูมิคุมกันที่ไดรับอาจกระตุนทํ าใหการติดเช้ือมีความรุนแรงมากขึ้น

ในผูปวยเด็กจํ าเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรค  โดยเฉพาะวัคซีนมีชีวิต เชน วัคซีนปองกันโรคหัด
กอนทํ าผาตัด เพราะหลังผาตัดปลูกถายอวัยวะ  จะใหวัคซีนท่ีมีชีวิตไมได

สํ าหรับผูปวยจะตองเตรียมตัวใหพรอมเสมอเม่ือไดรับการติดตอจากผูประสานงานการปลูกถาย
อวัยวะ (transplant coordinator) ซ่ึงอาจจะเปนยามวิกาล หรือวันหยุด

การผาตัดปลูกถายตับ
โรงพยาบาลที่ไดรับการจัดสรรตับใหจะสงทีมผาตัดไปทํ าผาตัดนํ าตับออกจากผูบริจาคสมองตาย

ในโรงพยาบาลที่มีผูปวยสมองตาย ปจจุบันการทํ าผาตัดนํ าอวัยวะออกมักจะนํ าทั้งหัวใจ ปอด ตับ และไต
ออกพรอมกัน(multi-organ harvest) โดยมีทีมแพทย 2 หรือ 3 ทีม ซ่ึงอาจมาจากตางโรงพยาบาลกัน  การ
กํ าหนดเวลาผาตัดเปนเร่ืองสํ าคัญ เน่ืองจากหัวใจที่นํ าออกจากผูบริจาคอวัยวะจะสามารถทนการขาดเลือด
ไดไมเกิน 4-5 ช่ัวโมง สวนตับน้ันสามารถทนการขาดเลือดไดนานถึง 18 ช่ัวโมง เม่ือใชน้ํ ายาถนอมอวัยวะ
ท่ีเรียกวา UW (University of Wisconsin) solution สวนไตทนการขาดเลือดไดนานที่สุดถึง 24 ช่ัวโมง
และถาใชรวมกับเคร่ืองถนอมไต(continuous pulsatile perfusion machine) อาจเก็บรักษาไตไวไดนานถึง
72 ช่ัวโมง  ดังน้ันทีมศัลยแพทยหัวใจจะเปนผูกํ าหนดเวลาการผาตัด  ในขณะเดียวกันผูปวยโรคตับจะถูก
เรียกมานอนในโรงพยาบาลกอนเพื่อเจาะเลือด และเตรียมตัวผาตัด

ในผูปวยเด็กที่รับตับจากผูบริจาคที่เปนผูใหญ ศัลยแพทยจะตองนํ าตับน้ันมาผาตัดตบแตงในนํ้ า
แข็งเพื่อลดขนาดตับใหเล็กลง(cut down / reduced size liver) กอนนํ าไปปลูกถายใหแกเด็ก
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ขั้นตอนการทํ าผาตัดปลูกถายตับ
การผาตัดปลูกถายตับ มีข้ันตอนดังน้ี
1. การตัดตับเกาออก เปนชวงที่อาจสูญเสียเลือดไดมากเนื่องจากภาวะความดันโลหิตสูงในชอง

ทอง (portal hypertension) ผูปวยบางรายเคยไดรับการผาตัดมากอนจะมีพังผืดในชองทอง ซ่ึงพังผืดน้ีจะมี
หลอดเลือดอยูภายในจํ านวนมาก การผาตัดผานพังผืดจะทํ าใหมีเลือดออกมากได นอกจากนี้ผูปวยโรคตับ
วายทุกรายจะมีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติรวมดวย

2. การนํ าตับใหมใสลงไปที่เดิม (orthotopic liver transplantation)  และตอเสนเลือด 5 เสน คือ
เสนเลือดดํ าใหญเหนือและใตตับ(IVC)  หลอดเลือดดํ าพอตัลท่ีไปเลี้ยงตับ(portal vein) และหลอดเลือด
แดงเฮปปาติคที่ไปเลี้ยงตับ(hepatic artery)

3. จากน้ันศัลยแพทยจะปลอยใหเลือดเขาไปเลี้ยงตับใหมน้ัน ทํ าการหามเลือดและตอทอน้ํ าดีเขา
กับทอน้ํ าดีหรือสํ าไลเล็กสวนตนในกรณีท่ีทอน้ํ าดีของผูปวยใชไมได เชน ในเด็กที่เปนโรคทอน้ํ าดีตีบตัน

ภาพแสดงตับใหมท่ีนํ ามาปลูกถายมีการตอหลอดเลือดดํ า หลอดเลือดแดงและทอนํ้ าดี

หลังการผาตัดปลูกถายตับผูปวยจะตองอยูในเคร่ืองชวยหายใจ มีทอระบายจากชองทอง มีสาย
สวนปสสาวะ และสายนํ้ าเกลือจากบริเวณแขนและคอ โดยไดรับการดูแลในหองผูปวยอาการหนัก(หอง ไอ
ซี ยู) ถาตับทํ างานไดดีเลือดจะหยุดไหล ความรูสึกตัวจะกลับคืนมา จากน้ันวิสัญญีแพทยจึงจะถอดทอชวย
หายใจออก ศัลยแพทยจะเร่ิมใหผูปวยรับประทานอาหารตอเม่ือลํ าไสเร่ิมทํ างาน เม่ือผูปวยมีอาการคงที่
แลวจึงยายกลับไปนอนพักที่หองพักปกติตอไป  ผูปวยที่ไดรับการผาตัดปลูกถายตับตองไดรับยากด
ภูมิคุมกัน ทํ าใหมีโอกาสติดเช้ืองายกวาปกติ แตผูปวยไมจํ าเปนตองอยูในหองแยก ยกเวนกํ าลังอยูใน
ภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิต หรือกํ าลังไดรับยากดภูมิคุมกันขนานใหญ (high dose steroid หรือ
antilymphocyte globulin)  หรือมีผูปวยติดเช้ืออื่นอยูใกลเคียง สิ่งท่ีสํ าคัญ คือการลางมือกอนสัมผัสผูปวย
งดการเยี่ยมจากผูท่ีกํ าลังมีการติดเช้ือ เชน เปนหวัด ออกหัด เปนสุกใส เปนตน ไมใชดอกไมสดมาเยี่ยมผู



6

ปวยในโรงพยาบาล ไมนํ าสัตวเลี้ยงมาใกลผูปวย ยกเวนไดรับการผาตัดผานไปเปนเวลานานแลว จน
กระทั่งแพทยสั่งใหลดยากดภูมิคุมกันแลว  นอกจากนี้ผูปวยควรหลีกเลี่ยงการตากแดดเปนเวลานาน ควร
ใชรมหรือครีมกันแดด เน่ืองจากแสงแดดทํ าใหเกิดมะเร็งผิวหนัง การไดรับยากดภูมิคุมกันมากเกินไปก็อาจ
กอใหเกิดมะเร็งของตอมน้ํ าเหลือง (lymphoma) ไดเชนกัน

ในบางครั้งรางกายอาจไมยอมรับตับใหมท่ีนํ ามาปลูกถาย ทํ าใหเกิดปฏิกิริยาไมยอมรับตับใหม
หรือปฏิกิริยาสลัดทิ้ง(rejection)ได แตอุบัติการณน้ีพบไดนอยกวาที่พบในการปลูกถายไต และหัวใจ ปอด
มาก สวนใหญรอยละ 80  ของผูเกิดภาวะที่รางกายไมยอมรับชนิดเฉียบพลัน(acute rejection)จะตอบ
สนองตอการใหยากดภูมิคุมกันจํ าพวกสเตียรอยด(steroid) ในขนาดสูง สวนผูท่ีไมตอบสนองตอการใชยาส
เตียรอยดยังสามารถรักษาไดดวยยากดภูมิคุมกันประเภทแอนตี้บอดี้(antilymphocyte globulin)ถึงรอยละ
80   สวนในรายที่ไมตอบสนองตอยาใด ๆ หรือพวกที่เกิดการไมยอมรับแบบเร้ือรัง(chronic rejection) จํ า
เปนตองไดรับการผาตัดปลูกถายตับใหม

การผาตัดปลูกถายตับมีเทคนิคที่ซับซอน ผูปวยบางรายเสนเลือดที่ตอไวอุดตัน จํ าเปนตองทํ าการ
ผาตัดปลูกถายตับใหมโดยดวน  บางรายทอน้ํ าดีท่ีตอไวร่ัว จํ าเปนตองผาตัดซอมทอน้ํ าดีใหม หรือทอน้ํ าดี
ตีบตัน อาจตองพึ่งรังสีแพทยใหทํ าการขยายทอน้ํ าดีดวยวิธีรังสีรักษา (interventional radiology)รวมดวย

ปญหาการติดเช้ือหลังผาตัดเปนปญหาใหญ ในระยะแรกมักเกี่ยวของกับการผาตัดโดยตรง เชน
ปอดแฟบ(atelectasis)  ปอดอักเสบ(pneumonia)  แผลติดเช้ือหนอง หนองในชองทอง  ลํ าไสทะลุ เปนตน
การติดเช้ือไวรัส เชน ซัยโตเมกะโลไวรัส(CMV) เอพสไตน-บารไวรัส(EBV)  และไวรัสเริม(HSV) ก็เปน
ปญหาไดหลังผาตัด

มีการประมาณวาโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนโดยรวมหลังผาตัดอาจสูงถึงรอยละ 50 แตเม่ือผูปวย
ผานพนภาวะวิกฤตตางๆ  ไปไดแลว ผูปวยจะอยูสภาพปกติ คือ สามารถกลับไปทํ างานได ออกกํ าลังกาย
และเลนกีฬาได  ถาเปนเด็กก็จะสามารถเติบโต มีความสูงและน้ํ าหนักเพิ่มข้ึน และแข็งแรง เปนผูใหญท่ี
ปกติไดตอไป ท้ังน้ีผูปวยจะตองรับประทานยากดภูมิคุมกันซ่ึงมีอยูหลายชนิด(เชน ยา cyclosporin A หรือ
tacolimus, prednisolone + azathioprine / mycophenolate mofetil)  และมาตรวจตามนัดอยางสม่ํ าเสมอ
ถาการทํ างานของตับผิดปกติอาจจํ าเปนตองไดรับการตรวจดวยอุลตราซาวน และเจาะเน้ือตับออกมาตรวจ
ถาสงสัยวาจะเกิดปฏิกิริยาสลัดทิ้ง(rejection) และปรับยากดภูมิคุมกัน  เม่ือผานไปเปนเวลานานเขาผูปวย
จะสามารถปรับลดยากดภูมิคุมกันลง บางคร้ังผูปวยอาจเกิดเบาหวานขึ้นหลังผาตัดเน่ืองมาจากผลขาง
เคียงของยากดภูมิคุมกัน ทํ าใหจํ าเปนตองใชยาฉีดอินซูลิน บางรายมีความดันโลหิตสูง ตองรับประทานยา
ลดความดันโลหิต ท้ังน้ีเปนผลมาจากผลขางเคียงของยากดภูมิคุมกันเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามหลังจาก
ผานพนการผาตัดไปนานแลวแพทยสามารถลดยากดภูมิคุมกันลง จะทํ าใหผลแทรกซอนตางๆลดลงดวย

ตับที่นํ ามาผาตัดปลูกถายใหนํ ามาจากไหน
ตับท่ีนํ ามาปลูกถายใหกับผูปวยจะไดรับมาจากผูบริจาคอวัยวะสมองตาย ซ่ึงคํ าวา “สมองตาย”

หมายถึง บุคคลน้ันตายไปแลวโดยที่แกนสมองถูกทํ าลายโดยสิ้นเชิงและถาวร แตหัวใจยังเตนอยูไดเพราะ
ใชเคร่ืองชวยหายใจและอาจไดรับยากระตุนหัวใจ แพทยซ่ึงไมเกี่ยวของกับการปลูกถายอวัยวะจํ านวน
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อยางนอย 3 คน จะทํ าการตรวจวินิจฉัย 2 คร้ัง หางกันอยางนอย 6 ช่ัวโมง ตามระเบียบของแพทยสภา
เม่ือญาติของผูเสียชีวิตลงนามยินยอมบริจาคอวัยวะ แพทยจึงจะนํ าอวัยวะน้ันมาใชได

องคกรที่ดูแลการบริจาคและจัดสรรอวัยวะ
ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เปนองคกรกลางการกุศลซ่ึงเปนกลาง ท่ีรับผิดชอบดูแลการ

บริจาคอวัยวะและการจัดสรรอวัยวะใหแกโรงพยาบาลตางๆ อยางยุติธรรม ไมมีการซื้อขาย โดยมีหลัก
เกณฑวาจะมอบอวัยวะน้ันแกผูปวยที่อยูในภาวะวิกฤตกอน ถาไมมีผูปวยที่อยูในภาวะวิกฤต จึงจะจัดสรร
อวัยวะใหกับโรงพยาบาลที่ทํ าการปลูกถายตับตางๆ เรียงตามลํ าดับกอนหลัง

การปลูกถายตับเปนการรักษาที่มีความซับซอน กวาที่จะประสบผลสํ าเร็จตองอาศัยความรวมมือ
ของทีมแพทยและบุคลากรที่เกี่ยวของหลายสาขา ท้ังน้ีก็เพื่อชวยเหลือชีวิตผูปวยใหสามารถกลับมามีชีวิต
ใหมท่ีมีคุณภาพไดอีกคร้ัง ซ่ึงเปนความหวังของทั้งตัวผูปวยเอง ครอบครัว และรวมไปถึงประเทศชาติท่ีจะ
มีประชากรที่มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงเปนกํ าลังสํ าคัญในการสรางคุณประโยชนไดตอไป ทุกทานก็
สามารถเขามามีสวนรวมในการเผยแพรความรูตางๆเหลาน้ีสูบุคคลใกลชิดทานใหเขาใจ เห็นถึงประโยชน
ของการบริจาคอวัยวะเพื่อเพื่อนมนุษยดวยกัน และเพื่อความมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีของคนไทยโดยสวน
รวมไดเชนกัน
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