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สิทธิการตายกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
.... น.ต.หญิง ธมกร ศรีสมุทรนาค
“การเรียนรู้ชีวิตใกล้ตาย ทาให้มีปัญญาที่สมบูรณ์ขึ้น เราจะศึกษาความเจ็บ ความตาย ความทุกข์ให้
มันชัดเจน ไม่สบายทุกทีก็ฉลาดขึ้นทุกทีเหมือนกัน การตายเป็นหน้าที่ของสังขารอย่างไม่มีทาง เปลี่ยนแปลง
แก้ไข นอกจากการต้อนรับให้ถูกวิธี” ท่านพุทธทาสภิกขุ

บทนา
ความตายเป็นภาวะที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การมีชีวิตอยู่ระหว่างความเป็น
และ ความตายในเวลาอันจากัด ก่อให้เกิดความเศร้าโศก และความทุกข์ทรมานอย่างมากกับผู้ป่วยและญาติ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทาให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพิ่มมากขึ้น ผู้เขียนเป็นพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วย
นรีเวชระยะท้าย ต้องการนาเสนอบทความ เกี่ยวกับสภาวะที่มนุษย์เผชิญ กับวาระสุดท้ายแห่งชีวิต ด้วยพยาธิ
สภาพที่สิ้นหวังและเกินกว่าจะเยียวยา มนุษย์มีสิทธิที่จะหลุด พ้นจากความทุกข์ทรมาน โดยเลือกที่จะตายได้
ด้วยเงื่อนไขอะไรได้บ้าง โดยจะอ้างถึง ปรากฏการณ์ “การุณยฆาต” ที่เป็นเรื่องใหม่และยังไม่เป็นที่ยอมรับใน
สังคมไทย เมื่อเปรียบเทียบกับบางประเทศในวัฒนธรรมตะวันตก อีกทั้งจะกล่าวถึง ทีมสุขภาพและครอบครัว
มีบทบาทสาคัญในการดูแลผู้ป่วยประคับประคองให้จากไปอย่างสงบและสมศักดิ์ศรี ได้อย่างไร
การุณยฆาต หรือ Euthanasia เป็นภาษากรีก ประกอบด้วยคาศัพท์ 2 คา คือ eu หมายถึง good
และ thanatos หมายถึง death แปลรวมความว่า ตายดี ตายสงบ (อมรา สุนทรธาดา และ หทัยรัตน์ เสียงดัง
,2549) แนวคิ ดตะวัน ตก สาหรับ การุณ ยฆาต มีข้ อพิ จารณา 3 ประการ คื อ เมื่ อ อยู่ ในภาวะเจ็ บ ปวด
ทรมานอย่างแสนสาหัส สิทธิส่วนบุคคลที่จะยุติชีวิตลง และบุคคลไม่ควรจะถูกบังคับให้ยืดชีวิตออกไปใน
สภาพที่ช่วยตนเองไม่ได้ และไร้การรับรู้ทางสมอง ถ้าหากพิจารณาทั้ง 3 เงื่อนไขในเชิงลึกแต่ละกรณีแล้ว จะ
เห็นว่า กรณีที่บุคคลอยู่ในภาวะที่เจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัส โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสภาพที่มีชีวิตอยู่ด้วย
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้มีลมหายใจ หรือไม่รับรู้ความเจ็บป่วยด้วยการใช้ยาระงับความ
เจ็บปวดทรมาน ข้อโต้แย้งก็คือ เราจะใช้เทคโนโลยีเอาชนะความเจ็บปวดทรมานได้มากน้อยเพียงไรและนาน
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เพียงใด ภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้าง เราจะแยกแยะระหว่างความเจ็บปวดทรมานที่บุคคลหนึ่งกาลังเผชิญอยู่และ
ต้องการหลุดพ้ น โดยที่ไม่กดดัน ทางอารมณ์ หรืออยู่ในภาวะซึม เศร้า ทุกครั้ง ที่ลื มตาตื่นขึ้น มาพบสภาพที่
เจ็บปวดทรมานและเลือกที่จะตายในแต่ละวัน กับความเห็นทางการแพทย์ที่วินิจฉัยว่าบุคคลนั้นๆ ยังมีโอกาสที่
จะเยียวยาและมีชีวิตต่อไปได้อีกระยะหนึ่งได้อย่างไร ความเห็นประการที่ 2 ที่ว่าบุคคลควรมีสิทธิที่จะยุติชีวิต
ในสภาวะที่ พร้อมและสมั ครใจ ต่อกรณี นี้ “สิ ทธิที่ จะตาย” ต้ องไม่ ถูกหยิบยื่น ให้ กับ ผู้อื่น นอกจากผู้ที่ เป็ น
เจ้าของชีวิตจะร้องขอเท่านั้น เงื่อนไขนี้จะมีช่องว่างทันทีหากผู้ที่หยิบยื่นความตายให้บุคคลอื่นใช้ดุลยพินิจ
ส่วนตัวตัดสินว่า บุคคลนั้นๆ หมดหนทางที่จะเยียวยาได้จากสภาพทนทุกข์ทรมาน เพราะเป็นการล่อแหลมต่อ
การใช้ “การุณยฆาต” ฟุ่มเฟือยเกินไป (ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะ, 2546)
“การุณยฆาต” ในแนวคิดที่ 3 ที่วาผูปวยไมควรจะถูกบังคับใหยืดชีวิตออกไปในสภาพที่ชวยตนเองไมไดและไร
การรับรูทางสมองการยืดชีวิตไวถือเปนการละเมิดสิทธิของผูปวยหรือไม เราจะมีทางเลือกอยางไรบาง สาหรับผู
ปวยที่อยู ในสภาวะ “ฟนไมไดตายไมลง” จะถือวาเปนการยืดชีวิตโดยที่ ผูปวยไมปรารถนาจะทนกับภาวะ
ทรมานนั้นอีกตอไป หรือไม (ทัง้ ที่มีสติสัมปชัญญะครบถวน และไรการรับรู) ทางออกที่มีอยูในปจจุบัน คือ การ
ใหสิทธิผูปวยวาระสุดทายอยูใน สภาพที่พรอมตาย อยางมีศักดิศ์ รี สงบ และมีสติโดยมีคนรักรอบขางที่ ยอมรับ
การจากไปอยางมีสติ และเห็นความตายเปน ธรรมชาติ แนวคิดในซีกวัฒนธรรมตะวันตก เชนนี้เปนที่ มา
ของการจัดหาสถานพยาบาลผูปวยระยะสุดทาย (hospiceหรือ in-home hospice ) ใหเตรียมตัว ตายอยางมี
ศักดิ์ศรีและตายอยางมีสติปราศจากการยืดชีวิตไวดวยเทคโนโลยีตางๆ(อมรา สุนทรธาดา และ หทัยรัตน์ เสียง
ดัง,2549)
สาหรับประเทศไทย การตืน่ ตัวเรื่องของสิทธิการตายในสังคมไทยกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ
เพิ่มมากขึ้น หากนับจากความ พยายามที่จะผลักดันพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติเมื่อ 6 ปที่ผานมาจะเห็น
วา ปจจุบันมีกลุมตางๆเกิดขึน้ หลายกลุม อาทิ กลุมพุทธิกา ที่ประกอบดวยสมาชิกจากหลากกลุมอาชีพที่สนใจ
การดู แ ลผู ป วยวาระสุ ด ทายในมิ ติ ก าย-จิ ต -สั ง คม มากขึ้ น และเห็ น วาการแพทยแบบประคั บ ประคอง
(palliative care) ใหผูปวยระยะสุดทายเผชิญกับการเจ็บปวดทรมานนอย ที่สุดเปนสิ่งที่ การแพทยสมัยใหม
ควรศึ กษาอยางรอบคอบ รางพระราชบั ญ ญั ติสุ ขภาพแหงชาติ วาดวยสิท ธิ การตายมาตรา 24 ระบุ ไววา
“บุคคล มีสิทธิแสดงความจานงเกี่ ยวกับวิธีการรักษาพยาบาลหรือปฏิเสธการรักษาเปนไปเพื่อการยืดชีวิตใน
วาระสุดทายในชีวิตของตนเอง เพื่อการตายอยางสงบ และ สมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย” โดยมีคาชี้แจง
วาเพื่อใหบุคคลมี สิทธิเลือกตายอยางสงบ และมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยในบั้นปลายของชีวิต โดยไมยืด
ชีวิต หรือถูกแทรกแซงการตาย เกินความจาเปน และเพื่อไมใหเปนภาระทุกๆ ดาน โดยใหมีสิทธิแสดงความ
จานงลวงหนา (Living will) ในรางพ.ร.บ. นี้ ไม่ไ ด้ กลาวถึง การใหแพทยมีสิทธิ์ ฆาผูป วยดวยความสงสาร
(การณยฆาตุ ) และไมไดกลาวถึงการใหแพทยชวยใหผูปวย ฆาตัวตายดวยการจัดหาอุปกรณปลิดชีพใหผูปวย
มาตรา 10 ระบุวา ‘บุคคล มีสิทธิทาหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยืดการ
ตายในวาระสุ ด ทายของชี วิ ต ตน มาตรฐานในการวิ นิ จ ฉั ย ภาวะสมองตายของแพทยสภามี ดั ง นี้
คือ 1.กระทาดวยคณะแพทยไมนอยกวา 3 คน คือ แพทยเจาของผูปวยและแพทยสาขาประสาทวิทยา หรือ
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แพทย สาขาประสาทศัลยแพทย (ถามี) 2. ตองไมประกอบดวยแพทยผูทาการปลูกถายอวัยวะรายนั้น 3. ผู
อานวยการโรงพยาบาล หรือผู ไดรับมอบหมายเปน ลายลักษณอักษรจะ ตองรวม เปนผูรับรองการวินิจฉัย
สมอง ตาย (นันทน อินทนนท์,2545)
ถ้าเรามองความตายเป็นเรื่องกฎธรรมชาติ ก็ดูเหมือนว่า “การุณยฆาต” เป็นเรื่องเข้าใจง่ายขึ้ น แต่
ในทางปฏิบัติไม่ง่ายอย่างที่คิด ตราบใดที่การให้คุณค่าของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ต่างกัน ชีวิตมนุษย์เราพอใจที่ จะ
มองตางมุมวาผูปวยวาระสุดทายอาจมีโอกาสรอดชีวิตไดดวย เทคโนโลยีทางการแพทยที่ซับซอนและราคาสูง
เรามักจะคิดวาตองชวยคนที่ เรารักใหถึงที่สุด แมวาการยืดชีวิตออกไปอีก ชวงระยะเวลาสั้นๆใหความรูสึกที่ดี
และ เปนการไดทาอะไรสักอยางหนึ่งใหกับบุคคลที่เราไมอยากใหจากไป ขอโตแยงเกี่ยวกับ “การุณยฆาต” ใน
มิติเชิง เศรษฐศาสตรนั้น ชีวิตมนุษยถูกเทียบคาเปนตัวเงิน ถาเราจะตองดูแล ผูปวยที่มีสภาพที่เรียกวา “ผัก
ถาวร” (persistent vegetative state) คือ มีชีวิตอยู ไดดวยการใหอาหารและน้าผ่านเครื่องช่ วยถาดึง สาย
เครื่อง ชวยออกผูปวยก็จะตายในแงนี้ มีความคิดเห็นแยกเปน 2 กลุม คือเมือ่ ผูปว่ ยหมดหนทางรักษาใหหายจะ
มีประโยชนประการใดที่รัฐตองเสียคาใชจายในการรักษาที่มีตนทุนสูง ในขณะที่ ยังมีผูปวยอีกจานวนมาก รอ
ความชวยเหลือและมีโอกาสรอดชีวิตไดมากกวา (พระไพศาล วิสาโล, 2545)
ในสภาพการณเชนนี้ช วนใหคิ ดไดวาการยื ดชี วิตคนตายเอาไวดวย “พั น ธนาการทางการแพทย”
เปนการเสียทรัพย์เสียเวลา เสียเตียงคนไขของโรงพยาบาล ที่ยังมีผูปวยรายอื่นๆ มีสิทธิที่ จะใชไดหรือไมถา
มองในแงของความ มั่นคงแหงมนุษยชาติเราจะแปลเจตนาตรงนี้ อยางไรจะกลาวไดไหมวา คนที่ ตายแลว
(ยังอยูไดเพราะมีเครื่องชวยชีวิต) ก็ตองเปนคนตายและควรหยิบยื่นโอกาสและทรัพยากรใหกับผูที่ มีโอกาส
รอดชีวิตมากกวาจะถือเปนกระบวนการความ มั่นคงของมนุษยชาติไดหรือไม่ (ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะ,
2546)
ผู้เขียนมีประสบการณ์ตรงในการอยู่ผู้ป่วยระยะท้าย จึงอยากจะยกตัวอย่างจากผู้ป่วย 2 ราย รายแรก
เป็นผู้ป่วยหญิงวัยสูงอายุ ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามช่วงที่ผู้ป่วยอยู่ในวัยกลางคนนั้นมีอาชีพ
รับจ้างทั่วไป ผู้ป่วยมีบุตรชาย 1 คน ขณะที่เจ็บป่วยผู้ป่วยอาศัยอยู่กับ บุตรชาย สะใภ้และ หลานชาย ขณะที่
ผู้ป่วยป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามนั้นก็มีบุตรชายและสะใภ้ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในการพา
ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยการฉายแสง และให้ยาเคมีบาบัด ซึ่งผู้ป่วยและญาติได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผล
การรักษา และ ระยะของโรคอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ผู้ป่วยแวะเวียนเข้าออกโรงพยาบาลอยู่หลายครั้ง ในช่วง
ที่ผู้ป่วยทรุดหนั ก ผู้ป่ วยเริ่มมีอาการปวดมากขึ้ น และมี อาการเหนื่อ ยจากการมี น้าทั่วปอดสาเหตุ จากการ
ลุกลามของโรค จากประสบการณ์ของผู้ป่วยและญาติในการเข้าออก โรงพยาบาลอยู่หลายครั้งทาให้ เห็นผู้ป่วย
รายอื่นที่มีอาการเช่นเดียวกัน ผู้ป่วยบางรายจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อยื้อชีวิต ผู้ป่วยบางราย เสียชีวิตอย่าง
สงบโดยการให้ยาบรรเทาอาการปวด และยานอนหลับ สาหรับผู้ป่วยรายนี้นั้นผู้เขียนคิดว่าจากการประสบพบ
เจอในสิ่งเหล่านี้ก็ได้เกิดการเรียนรู้ ในระยะสุดท้ายผู้ป่วยได้ร้องขอให้บุตรชายนิมนต์พระมาทาสังฆทานให้ที่
โรงพยาบาล และแสดง เจตน์จานงโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบุตรชายเป็นพยานว่า
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“ต้องการเสียชีวิตอย่างสงบ ไม่ต้องนวดหัวใจ และใส่ท่อช่วยหายใจ”
สุดท้ายผู้ป่วยรายนี้ได้รับการดูแลโดยการให้ยาแก้ปวด และยานอนหลับเพื่อลดความทุกข์ทรมานจากกลุ่ม
อาการรบกวนต่างๆ และเสียชีวิตอย่างสงบ สมศักดิ์ศรีตามความต้องการของผู้ป่วย
รายที่ สอง ผู้ป่วยมะเร็งรังไข่มีอาชีพรับราชการครู สถานะโสด อายุราวๆ ห้าสิบปีกว่า มาโรงพยาบาล
ด้วยอาการแน่นท้อง ท้องโตแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ งรังไข่ระยะลุกลาม สาหรับผู้ป่วยรายนี้แพทย์ให้ การ
รักษาตามอาการเนื่ อ งจากไม่ส ามารถที่ จะผ่าตั ด ได้ เนื่ อ งจากก้ อ นเนื้ อได้ ลุก ลาม ไปทั่ ว ร่างกายแล้ วดั ง นั้ น
ระยะเวลาการรักษาตัวระยะสุดท้ายนั้นสั้นมาก ประมาณ 3 เดือน ผู้เขียนรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของผู้ป่วยที่กลัว
การจากไปแบบไม่มีวันกลับ ผู้ป่วยจึงไม่สามารถควบคุมสติของตนเองได้เท่าที่ควร ในระยะก่อนสิ้นใจ ผู้ป่วยมี
อาการทุรนทุรายมาก ขอผ้าชุบน้าเช็ดตัวตลอดเวลา และบ่นว่าร้อนมาก หายใจหอบและเหนื่อยเนื่องจากมี
อาการน้ าท่ วมปอด ระยะสุ ด ทายผู ป วยรูสึ ก ตัว บาง ในบางเวลาแตสิ่ง ที่ ผูเขีย นสัง เกตไดชัด เจนคือ ผู ป วย
พยายามดึงสายยางเครื่องชวยหายใจออกอยูตลอดเวลาจนญาติตอง ขอรองใหพยาบาลมัดแขนมัดมือเอาไวกับ
ขอบเตียง เพราะคิดวาผูปวยไมรูสึกตัว ไมรูสติแตผูเขียนกลับคิดวา ผูปวยคง อยากพนสภาพความทรมานจาก
การเจ็บปวด มากกวาเหตุผลอื่นใด
จากกรณีตัวอย่างของผู้ป่วย สองรายนี้ สิ่งที่เรานาพิจารณาก็คือ ชีวิตและความตายเปนของใคร ใคร
เปนผูกาหนดวา จะตายเมื่อไร อยางไร ใหสมกับความเปนมนุษยกรณีศึกษารายแรกพรอมที่จะตายอยางสงบ
และทรมานนอยที่สุด ในขณะที่รายที่สองรักชีวิตไมอยากตาย นอกเหนือจากการมีสิทธิเลือกตาย ของผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายแล้ว การให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีก็มีความสาคัญไม่น้อยไปกว่ากันลาดับต่อไป
ผู้เขียนจึงอยากจะกล่าวถึงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในลาดับต่อไป
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคลุกลาม จนถึงขั้นรักษาไม่หาย และไม่มีแผนการ
รักษาใดๆ อีกต่อไป แนวทางในการดูแลรักษา (พัทธ์ธีรา วุฒิพงษ์พัทธ,2559) จึงแสดงให้เห็นดังรูปภาพ
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นอกจากรับการดูแลแบบประคับประคองตามอาการจนถึงระยะสุดท้าย ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและญาติส่วนมากมี
ความต้องการอยู่ในโรงพยาบาลให้นานที่สุด โดยมีความคาดหวังว่าผู้ป่วยอาจ มีอาการดีขึ้นบ้าง หรือญาติ
ผู้ป่วยอาจขาดความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน หรือ ไม่มีผู้รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วย หรือข้อจากัดอื่นๆ ที่
แต่ละคนมีแตกต่างกัน ถึงแม้ญาติของผู้ป่วยมีความต้องการให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายพักอยู่โรงพยาบาล แต่ด้วย
จานวนเตียงที่มีจากัด ทาให้โรงพยาบาลจาเป็นต้องให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายกลับไปดูแลต่อที่บ้าน ในระหว่างที่
ทางาน ผู้เขียนได้เห็น ว่า ผู้ป่วยเกือบทั้งตึกซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งมีความเครียด ความวิตกกังวล ความสับสน
ความทุกข์โศก และความซึมเศร้า มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ป่วยกลุ่มนี้ทาให้รู้ว่า เขามีความทุกข์ทั้งร่างกายและ
จิตใจ บ่อยครั้งที่ผู้เขียนในฐานะพยาบาลได้ลองนาหลักธรรมะเข้าไปคุยกับผู้ป่วย ผลที่ได้คือผู้ป่วยดีขึ้น หน้าตา
แจ่มใส มีความสบายใจขึ้นจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มนี้ คาสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเปรียบ
เหมือนยาขมหม้อใหญ่ ถ้าใครกินก็บรรเทาทุกข์ ใครไม่กินก็ทุกข์ต่อไป การป้อนยาขมก็ต้องมีลีลาในการป้อน
เหมื อ นกั น เพราะแต่ ล ะคนมี พื้ น ฐานไม่ เท่ ากั น บางคนเคยได้ ยิ น ได้ ฟั ง ได้ ป ฏิ บั ติ ธรรมะมาบ้ า ง เมื่ อ เกิ ด
ภาวะการเจ็บป่วย ผู้ป่วยที่มีธรรมะเขาก็จะทุกข์น้อย ยอมรับความจริงได้เร็วขึ้น สามารถปรับจิตใจเผชิญภาวะ
ความเจ็บป่วยได้ดีกว่าบุคคลที่ไม่เคยมีพื้นฐานด้านธรรมะมาก่อนเลย ลักษณะความจริงของชีวิตที่ ควรเรียนรู้
ได้แก่ ความเป็นไตรลักษณ์ (อนิจจัง = ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน, เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ, ทุกขัง = ความเป็นทุกข์,
อนัตตา = ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง) ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย จะมีหลักการในการดูแลดังต่อไปนี้ คือ
๑. มุ่งประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยเป็นหลัก มิใช่ตัวโรค
๒. มุ่งบรรเทาอาการเจ็บปวด ทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ
๓. ให้การดูแลช่วยเหลือด้วยความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทร ครอบคลุมทุกด้านอย่างจริงใจและเน้น
เฉพาะเป็นรายบุคคล
๔. เพิ่มคุณ ภาพชีวิตให้ผู้ป่วยและครอบครัว โดยให้การดูแลช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้นที่มีอาการเจ็บป่วยจนถึง
วาระสุดท้ายของชีวิต
๕. จัดให้มีระบบการช่วยเหลือ ค้าจุนครอบครัวผู้ป่วยทุกสภาวการณ์
๖. ไม่ควรพยายามเร่งรัด หรือเหนี่ยวรั้งความตายจนเกินกว่าเหตุ
๗. ถือว่าความตายเป็นกระบวนการปกติธรรมชาติ เป็นสัจธรรมที่ ทุกชีวิตต้องสัมผัส (ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์
,2559)
......โรคบางโรครักษาแล้วหาย บางโรครักษาแล้วไม่หาย บางโรคไม่รักษาก็หาย บางโรครักษาจึงหาย ไม่
รักษาจึงตาย…. สาหรับโรคที่รักษาก็ไม่หาย ตายอย่างเดียว แต่ว่าจะตายแบบเร็วหรือช้า เรียกว่า การยืดเวลา
ถ้ายืดเวลาออกไปแล้วทรมาน สุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดี แต่ถ้าไม่ยืดเวลาตาย ช่วงเวลาทรมานก็จะสั้น แล้วควรจะ
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เลือกแบบไหน ผู้ป่วยควรมีสิทธิรับรู้ความจริง เกี่ยวกับสภาพความเจ็บป่วย เพื่อเตรียมความพร้อมในวาระ
สุดท้ายของชีวิต แต่ในสภาพปัจจุบั นผู้ป่วยมักถู กลิดรอนสิทธิจากญาติ/ครอบครั วของผู้ป่วย โดยมักจะให้
เหตุผลว่า กลัวผู้ป่วยจะมีอาการทรุดหนักเมื่อรู้ความจริง แต่จากประสบการณ์ ของผู้เขียน มีผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่
อยากรู้ แต่ไม่ได้รับการสนองตอบ ทาให้ผู้ป่วยมีเวลาน้อยไปในการเตรียมตัวเตรียมใจเผชิญภาวะสุดท้ายของ
ชีวิต
สรุป
ถ้าเราจะประมวลแนวคิดหลักว่าด้วยวาระสุดท้ายแห่งชีวิต และสิทธิการตายรวม 3 มิติ (อมรา สุนทร
ธาดา และ หทัย รัตน์ เสี ยงดัง,2549) คือ มิติ ด้านชีวการแพทย์ ซึ่ งให้ค วามส าคัญ กั บกลไกการท างานทาง
กายภาพเป็นหลักแยกความตายและร่างกายออกจากกัน มิติด้านกาย-จิต-สังคม ให้ความสาคัญด้าน จิตใจ
ครอบครัวให้โอกาสผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในกระบวนการรักษาด้วยโดยมีมาตรการทางการแพทย์ให้
การช่วยเหลือเพื่อจัดการกับความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยและมิติสุดท้ายคือ มิติด้านจิตวิญญาณให้ความสาคัญ
ว่าชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไมมีอะไรเป็นตัวตนถาวรและความตายไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง เมือ่ ร้อยเรียง
มิติการมองชีวิตและความตายดังกล่าวแล้ว สังคมไทยอาจมีแนวทางปฏิบัติเรื่ องวาระสุดท้ายแหง ชีวิตและ
สิทธิการตายไดตรงและสอดคลองกับกระบวนการและหลักประกันความมั่นคงแหงมนุษยชาติได้อย่างลงตัว ไม
เกิดความขัดแย้งระหว่างวิทยาศาสตร์ และ จริยศาสตรคนไทยจะเตรียมตัวอย่างไรที่ จะมองชีวิตและ การ
สิ้นสุดชีวิตให้แนบเนียนกับหลักคาสอนของพุทธศาสนาให้พิจารณาทุกอย่างเป็น อนิจจังการเลือกที่ จะตายเมื่อ
เผชิญ กับภาวะสุดท้ายแห่งชีวิตควรถือหลักปัจจัยเหตุประการใดบ้างที่ทาให้ผู้ที่จาก ไปก็สงบและมีศักดิ์ศรีใน
ขณะที่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ไมรูสึก “สูญเสีย” สิ่งที่เป็นที่รัก หรือ “สิ้นสุดภาระ“ ที่ จะดูแล เพราะความรูสึกทั้งสอง
ประการนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและมีนัยตอการยอมรับ “การุณยฆาต” ในสังคมไทยอย่างยิ่ง ถึงอย่างไรก็ตาม
เมื่อผู้ป่ วยอยู่ในวาระสุด ท้ายของชีวิต การให้ การดูแลก็เป็ นสิ่ง ที่สาคัญ เช่นกัน ดัง นั้น การดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายตามความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต อาจมีความแตกต่างกันตามความ เชื่อทางศาสนาของแต่ละ
บุคคล การช่วยให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบและมีศักดิ์ศรี เป็นหน้าที่ของทีมสุขภาพและ ครอบครัว ผู้ที่เคยสูญเสีย
บุคคลอันเป็นที่รักจะเข้าใจญาติและให้การดูแลผู้ป่วยและญาติได้ดีกว่าผู้ที่ยังไม่เคย ประสบเหตุการณ์เช่นนี้มา
ก่อน (ผาณิ ต หลีเจริญ , 2557) อย่างไรก็ ตาม การดูแลต้องครอบคลุมทั้ งด้านร่างกาย จิตใจ สัง คม และจิต
วิญญาณตามความต้องการครั้งสุดท้ายของผู้ป่วย ซึ่ง ผู้ป่วยบางรายอาจจะไม่ได้มีการทาหนังสือแสดงเจตนา
อย่ างเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร เนื่ อ งจากยั งเป็ น เรื่ อ งใหม่ ข องสัง คมไทย หากที ม แพทย์ พยาบาล เจ้ าหน้ า ที่
ตลอดจน ญาติ มีความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยตามความเป็นจริงที่ตรงกัน มีเมตตา กรุณา การดูแลผู้ป่วยจะ
มีความเห็น พ้องในแนวทางเดียวกันที่จะไม่ยื้อให้ผู้ป่วยต้องได้รับความทุกทรมาน จากไปอย่างสงบ และมี
ศักดิ์ศรี
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