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อาหารสมอง
ธุรกิจคา “ไตอะไหล”
วีรกร ตรีเศศ
(รวม 4 หนา)
ธุรกิ จ ค าขาย “อวั ย วะอะไหล ” โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ไต กํ าลัง เฟองฟูใ นหลายประเทศ
เนื่องจากความขาดแคลน เครือขายสายสนกลในใตดินของการคาขายนี้เปนอยางไร เปนเรื่องนาสนใจ
อยางยิ่งและบานเรามีบทบาทมากนอยเพียงใด
นิต ยสาร Discover ที่ มีชื่อเสียงฉบั บเดื อนเมษายน 2010 เปด เผยเรื่องราวของการค า
ไตมนุษย โดยเปดเผยขอมูลที่ไมเคยรูกันมากอน
ไตเปนเครื่องกรองของเสียและน้ําที่เกินจําเปนออกจากเลือดของเรา แตละคนมีไต 2 อัน
อยู ใ ต ซี่โ ครงอย างละขา ง คนป วยที่ ไตล มเหลวมัก เกิ ด จากโรคเบาหวาน

ความดั น โลหิ ต สูง ฯลฯ

อาจตายไดใ นเวลาไมกี่ วัน จากการสะสมของมลสารพิษ (toxins) ในระบบเลือด และจากการบวมของ
อวัยวะ
ถาจะหลีกหนีสภาวะนี้คนไขตองใชเครื่องมือแพทยที่สรางกระบวนการฟอกไต (dialysis)
โดยคนไขตองใชเครื่องมือนี้อยางนอย 3 ครั้งตออาทิตย
ในทางทฤษฎีคนไขที่ฟอกไตสามารถอยูไดไปเรื่อย ๆ เปนเวลาหลาย ๆ สิบป หากมีการ
ควบคุมอาหารที่ดีและทนกับผลขางเคียง เชน อาการเหนื่อยลา

อาการคันและความเสี่ยงจากการ

ติดเชื้อ ซึ่งอยางหลังนี้เปนเรื่องสําคัญมาก คนไขจึงดิ้นรนใชการผาตัดเปลี่ยนไตแทนการฟอกไต
แตเ รื่องไมง ายดังคิ ดเพราะคนไขค นอื่น ก็คิด แบบเดี ยวกั น

ความต องการไตจึงสูง กวา

ปริมาณไตใหมที่มีใหผาตัดในทุกประเทศ ในสหรัฐอเมริกาเอง ตนป 2010 มีคนรอไตอยู 88,000 คน
และทุ ก ป จ ะมีร ายใหมเ พิ่มประมาณ 34,000 คน เวลาที่ ร อคอยกวา ที่ จ ะได ผ าตั ด ไตจึ ง นานถึ ง 5 ป

-2บางคนก็เสียชีวิตไปกอนถึงคิวหลายปก็มี เมื่อมีความตองการผาตัดเปลี่ยนไตลนเชนนี้ กลไกตลาดจึง
ทํางานบันดาลใหเกิดการผาตัดเปลี่ยนไตในประเทศที่กฎหมายออนแอสําหรับคนที่มีเงิน
ขอย อ นไปประวั ติ ศ าสตร ก ารผ า ตั ด เปลี่ ย นไตสัก เล็ก น อยเพื่ อ ทํ า ให เ ห็ น ภาพของการ
คาขายไตไดชัดเจนขึ้น ในป 1954 นายแพทย Joseph Murray แหงเมือง Boston เปนคนแรกในโลกที่
ผาตัดเปลี่ยนไตไดสําเร็จ โดยใชไตของคูแฝดที่มี DNA เหมือนกัน (แฝดประเภท identical twin สวนแฝด
ประเภทพี่นองหรือ sibling นั้น DNA ไมเหมือนกัน)
งานวิจัยต อมาในทศวรรษ 1960 ทํ าให สามารถเปลี่ยนไตได ระหวางคนที่ ไมใ ชพี่น องกั น
โดยใชการจับคู เนื้อเยื่อระหวางผูใ หกับผูรับเพื่อไมใหเกิ ดปญ หาการตอตานโดยระบบภูมิคุมกันของผูรับ
ในตนทศวรรษ 1980 ความกาวหนาก็ไปอีกขั้นหนึ่งดวยการคนพบโมเลกุล cyclosporine ซึ่งเปนฐานของ
ยาใหมหลายขนานที่ชวยลดการตานของระบบภูมิคุมกันของรางกายลง จนทําใหการผาตัดเปลี่ยนไตและ
อวัยวะอื่น ๆ ทําไดกวางขวางขึ้น
ตรงจุดนี้แหละที่ทําใหเกิดการคา “อวัยวะอะไหล” ขึ้นในโลกโดยเฉพาะไตซึ่งมีคนตองการ
มากจนไตกลายเปนสินคาซื้อขายกัน
การซื้อขายไตแรก ๆ ที่ ไดยิ น กัน คื อในอิน เดีย ในป 1985

เนื่ องจากอิน เดี ย มีห มอเป น

จํานวนมากและอุตสาหกรรมบริการแพทยกําลังขยายตัว จึงทําใหเกิดนักทองเที่ยวชนิดที่เรียกวา medical
tourists ขึ้นกวางขวางโดยสวนใหญมาจากเอเชียใต (ศรีลังกา บังคลาเทศ) และตะวันออกกลางซึ่งเปน
คนไขอยูแลว
คนไขนักทองเที่ยวกลุมใหมที่เรียกวา Transplant Tourist ก็เริ่มเขามาเพื่อผาตัดเปลี่ยนไต
โดยมาจากภายในอินเดียกันเอง เชน จาก Chennai Mumbai บังกะลอร และจากประเทศอื่น ๆ เชน
กรีก สหรัฐอเมริกา นอกเหนือประเทศที่มากันเปนปกติอยูแลว
ปญหาที่เกิดขึ้นคือการถูกมอมยาเพื่อขโมยไต (ตื่นขึ้นมา สีขางมีแผลผาตัด เช็คดูปรากฏวา
ไตหายไปหนึ่ง อัน ) การหลอกลวงซื้อไต

การบั งคั บขูเข็ญใหขายไต ฯลฯ

กฎหมายหามซื้อขายไตในป 1994 แตไมหามการผาตัดเปลี่ยนไต

จนรัฐบาลอิน เดี ยออก

ดังนั้นจึงมีหมอเถื่อนและโรงพยาบาล

เถื่อนเกิด ขึ้น มากเพราะได รับ ผลตอบแทนสูง (ราคาผาระหวาง 20,000-70,000 เหรียญ หรือ 640,000-

-32,240,000 บาท) ราคาซื้อไตจากคน “โชคราย” เฉลี่ยประมาณ 1,000 เหรียญ (32,000 บาท) หรือแมแต
200-300 เหรียญ (6,400-9,600 บาท) ก็มี
เมื่อกําไรดีการผาตัดเปลี่ยนไตจึงเกิดขึ้นที่จีนดวย โดยใชไตจากนักโทษประหาร (รัฐบาล
จีนประกาศในป 1984 ยอมใหเอาไตและอวัยวะของคนเหลานี้มาขายได) โดยมีคนไขจากสิงคโปร ไตหวัน
และเกาหลีเปนลูกคา
การขยายตัวของอินเตอรเน็ตทําใหการคาขายอวัยวะโดยเฉพาะไตเกิดขึ้นอยางกวางขวาง
อยางควบคุมไมไดและอยางนากลัว
ราคาที่คิด วางามสําหรับ เขา
ไมมีป ญ หาอะไร

คนในสลัม ผูใชแรงงาน และคนยากจนถูกเยายวนใจใหขายไตใน

โดยการประชาสัมพันธวาทุกคนมีไต 2 อัน

ถึง ขาดไป 1 ก็อยูได สบาย

และเมื่อได เ งิ น มาแลวการสํา รวจก็ พบวาเงิ น เหลานั้ น ก็ ก ลายเป น เหลา เงิ น พนั น

คาใชจายบริโภคตาง ๆ อยางไมเปนชิ้นเปนอัน ฯลฯ ที่เอาไปเปดรานลงทุนเพื่อสรางรายไดนั้นไมเคยพบ
ที่อันตรายก็คือการผาตัดกระทําในคลินิกหรือแมแตบานพักอยางขาดสุขอนามัย ใชไตที่
ซื้อผานนายหน า (ซึ่งก็ ไดแก ผูเ คยขายไตตนเองมาก อน โดยทํ างานแบบขายตรง มีระบบซื้อขายผาน
เครือขายสมาชิก) และบอยครั้งขามประเทศดวย
เอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนแหลงคาขายไต โดยเฉพาะฟลิปปนส (คนไขจากญี่ปุนและ
ประเทศอื่น ๆ บินไปมะนิลาเพื่อซื้อไต ซึ่งบอยครั้งมาจากนักโทษซึ่งญาติตกลงขายไตใหโดยเจาของไม
รูตัว) ซึ่งเปนทั้งแหลงขายและแหลงผาตัดเปลี่ยนไต

นอกจากจีนซึ่งเปนอีกจุดสําคัญของการขายและ

ผาตัดเปลี่ยนไตแลว ปากีสถานก็เปนอีกประเทศหนึ่งที่คนไขสนใจ
ในเรื่องที่รายงานนี้ ไมมีชื่อประเทศไทยปรากฏอยูดวยวาเปนแหลงขายไตหรือมีการลอลวง
ใหขายไตหรือมีการผาตัดเปลี่ยนไตเชิงการคาซึ่งนับวาเปนขาวดี

แตก็นอนใจไมไดเพราะกลไกตลาดนั้น

อัศจรรยอยางยิ่ง อะไรที่ทําแลวไดเงินถึงแมจะชั่วและโหดรายก็มีคนยินดีทําเสมอ ดังสุภาษิตสวิสที่วา
“แมแตปศาจยังยอมเตนระบําเพื่อใหไดเงินเลย” (Even devils dance for gold)
ปศาจกับผีที่ยอมลุกขึ้นมาโมแปงเพื่อเงินตามสุภาษิตจีนนั้นเปนเพื่อนกันเพราะเงิน ดังนั้น
จึงไวใจคนเห็นแกเงินไมไดเลย
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เครื่องเคียงอาหารสมอง
จีนนั้นยิ่งใหญขึ้นทุกวัน วิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งนี้ทําอะไรจีนไมไดเพราะอํานาจซื้อใน
ประเทศแข็งแกรง ความผันผวนของเศรษฐกิจยักษในโลกเปนเพียงรอยขวนสําหรับจีนเทานั้น
บางตัวเลขที่มาจากการสํารวจของสมาคมสินคาฟุมเฟอยของโลกในป 2552 ที่เปดเผย
เมื่อไมนานมานี้ ทําใหเขาใจกําลังซื้อของคนจีนยิ่งขึ้น
(1) เศรษฐีจีนที่มีทรัพยสินมูลคา 50 ลานบาทขึ้นไป มีอยู 825,000 คน
(2) เศรษฐีจีนที่มีทรัพยสินมูลคา 500 ลานบาทขึ้นไป มีอยู 51,000 คน
(3) เศรษฐีจีนที่มีทรัพยสินมูลคามากกวา 50,000 ลานบาทขึ้นไป มีอยู 100 คน
(4) รอยละ 57 ของคนรวยขางตนใชจายเงินซื้อของแบรนดเนมเฉลี่ยปละ 5-15 ลานบาท
ตอคน และรอยละ 18 ใชมากกวา 15 ลานบาท
(5) กลุ ม คนซื้ อ สิ น ค า แบรนด เ นมมี อายุ 20-40 ป มี ก ารศึ ก ษาดี มี เ งิ น เดื อ น
23,000-230,000 บาทตอเดือน มักใชเงินสวนใหญไปกับความหรูหรา
(6) คนจีนบริโภคสินคาหรูโดยใชเงิน 307,000 ลานบาทตอป หรือรอยละ 27.5 ของการ
ใชจายสําหรับสินคาหรูของทั้งโลก โดยรองมาเปนญี่ปุน คาดวาในป 2558 คนจีนจะครองอันดับ 1
(7) เศรษฐีจีนในป 2551 ซื้อเครื่องบินเจ็ตสวนตัว 8 ลําจากบริษัท Luxury Asia (ลําละ
650 ลานบาท และคาดูแลอีกปละ 65 ลานบาท) ป 2552 ซื้อ 15 ลํา และในป 2553 บริษัทนี้คาดวาจะ
ขายได 20 ลํา
⊙.............................................................⊙

น้ําจิ้มอาหารสมอง
“If you live each day as it was your last, someday you’ll most certainly be right.”
(Steve Job --- ผูสราง Apple, iPod, iPhone และ iPad)
ถาคุ ณใชชีวิต แตละวันราวกั บ วามัน เป น วันสุด ท ายของคุ ณ ในวัน หนึ่ ง ก็จ ะเปน ที่ ชัด
แนนอนวาคุณถูกตอง
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