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คำนำ
การสร้างเสริมสุขภาวะระยะท้ายเป็นแนวคิดที่กาลังงอกงามในสังคมไทยมากขึ้น
เรื่อยๆ ในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมากได้เกิดกลไกการทางานของระบบบริการสุขภาพและ
การสาธารณสุขที่ตอบสนองต่อความจาเป็นเร่งด้วนของสังคมในประเด็นมากขึ้นตามลาดับ
นับตั้งแต่กาเนิดของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ที่เป็นเสมือนฐานรากของ
ความคิดว่าด้วยสุขภาพที่มีความหมายอันกว้างขวางและลึกซึ้งกว่าบริการด้านการแพทย์
และสาธารณสุขในยามป่วยไข้ แต่เกิดการขยายผลไปสู่การกาหนดนโยบายสาธารณะว่า
ด้ว ยการจั ดบริ การสุ ขภาพ การพัฒ นาระบบริการ การพัฒ นาบุคลากร การเสริมสร้าง
ค่านิ ย ม รวมทั้งวัฒ นธรรมในระบบสุขภาพ เพื่อให้ คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการ
สุขภาพที่รองรับคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ได้อย่างเป็นเนื้อเดียว
สานักงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ (สช.) ตระหนักดีว่าภายใต้เงื่อนไขที่
สังคมไทยกาลังก้าวสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างเต็มขั้น ที่ประชากรจะมีอายุยืนยาวขึ้นใน
เงื่อนไขการเจ็บป่วยที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ภาวะทุพพล
ภาพที่จะมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ตลอดจนอุบัติการณ์ของโรคเรื้อรังและโรคเชิงพฤติกรรมได้
เข้ามากาหนดวาระสุ ดท้ายของชีวิตคนไทยในแบบที่แตกต่างไปจากเดิมเป็นอย่างมาก
ดังนั้นนโยบายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะระยะท้ายที่จะเกิดขึ้นและขับเคลื่อนไปได้อย่าง
ยั่งยืนนั้นต้องอาศัยพลังจากทั้งระบบบริการสุขภาพและกลไกทางสังคมต่างๆที่ต้องสานพลัง
และบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างเข้มข้ น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการตายที่ดี ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด
เรื่องการตายตามธรรมชาติ การดูแลแบบประคับประคอง และการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิต
ระยะท้ายหรือฮอสพิสแคร์ให้เดินหน้าต่อไปได้และเข้มแข็งขึ้นตามลาดับ
หนังสือ “บ้าน”สุดท้ายของชีวิต: มุมมองเชิงสังคมวิทยาต่อการบริบาลคุณภาพชีวิต
ระยะท้าย (ฉบับปรับปรุง) ที่อยู่ในมือท่านนี้ เกิดจากการที่ผู้เขียนในฐานะนักวิชาการที่
ศึกษาเรื่องการตายและความตายในหลากหลายมิติได้นาแนวคิดสังคมวิทยามาใช้เป็นฐาน
คิดในการตั้งคาถามถึงการตายในสังคมข้างหน้า และอนาคตของการบริบาลเพื่อคุณภาพ
ชีวิตระยะท้าย ที่จะช่วยชี้ให้เห็นถึงความจาเป็นที่ต้องเปิดพื้นที่ให้การตายเป็นมากกว่าเรื่อง
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ของหมอและโรงพยาบาล ภาพต่อการตายและความตาย ตลอดจนระบบการแพทย์ใน
หนังสือเล่มนี้จึงเกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบ
ต่อเราทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีพันธกิจ สานพลังความรู้ นโยบาย และสังคม เพื่อนาไปสู่
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา สานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างองค์ความรู้ที่ เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้ นอย่างยั่งยืน ทั้งอาจจะเกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจ
ศึกษาการตายและความตายในมุมที่แตกต่างออกไปไม่มากก็น้อย และส่งเสริมให้สุขภาวะ
ระยะท้ายอันเป็นจุดเปลี่ยนผ่านสาคัญสาหรับชีวิตเราทุกคนเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพในวิถีที่
เราปรารถนา

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สารบัญ

คำนำ

i

เกริ่นนา: สังคมวิทยากับการเจ็บป่วย การตาย และความตาย…………………………………………………2
บทที่ 1 การเปิดพื้นที่สาธารณะเรื่องความตายในสังคมไทย…………………………………………………..4
(1) มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติและการสร้างความตระหนักรูเ้ กี่ยวกับ
ความตายในภาคประชาสังคม……………………………………………………………………………….5
(2) ความหมายของความตาย……………………………………………………………………………………..9
 ความตายทางการแพทย์ – การสิน้ สุดของระบบร่างกาย……………………10
 ความตายทางกฎหมาย – การสิ้นสุดสภาพบุคคล……………………………..12
 ความตายทางศาสนา – การจบสิน้ ของชีวิต……………………………………..12
 ความตายทางสังคม – การดารงอยู่โดยปราศจากความหมาย…………….15
 ความตายทางสังคมวิทยา – คาถามที่รอการตอบ……………………………..16
(3) การตาย ความตาย และความสัมพันธ์กับสังคม………………………………………………………18
บทที่ 2 สภาวะสังคมกับการกาหนดความหมายและประสบการณ์การตายและความตาย…………24
(1) Modern society – การแพทย์ในทุนนิยมและการบริโภค………………………………………28
1.1 ภาพฉายของความตายในสังคมสมัยใหม่
 การพัฒนาอุตสาหกรรมและทุนนิยม………………………………………..32
 สังคมความเสี่ยงและผลสะท้อนกลับของความเป็นสมัยใหม่………..34
 ปัจเจกนิยมและวัฒนธรรมปัจเจกนิยมเทียม…………………………….. 37
 โลกวิสยั หรือโลกียนิยม.....................………………………………………. 40
1.2 กลไกทุนนิยมในระบบการแพทย์…………………………………………………………………42
 Medicalisation: แพทยานุวัตร
และอานาจควบคุมของระบบการแพทย์……………………………………42
 Curative medicine:
การแพทย์บนความหวังและความกลัว………………………………………45
 Rationalism & Professionalism:

เหตุผลและความเป็นมืออาชีพของแพทย์และระบบการแพทย์…… 48
 Death-denying society: สังคมปฏิเสธความตาย
และปรากฏการณ์การตายในโรงพยาบาลอย่างโดดเดี่ยว……………..50
(2) Post-modern society: ชีวิต เทคโนโลยี และความเคลื่อนย้าย………………………………54
2.1 สมมุติฐานแห่งสภาวะสังคมซับซ้อนอย่างสูง……………………………………..54
2.2 นวัตกรรมทางสังคมและการแพทย์เพื่อสุขภาวะระยะท้าย………………….64
(3) Post-humanistic society – ความหมายใหม่ของความเป็นมนุษย์…………………………69
บทที่ 3 เส้นทางวาระท้ายของชีวิตในสังคมเคลื่อนย้าย………………………………………………………..73
(1) ปล่อยฉันไปโดยสงบ : คาสั่งปฏิเสธการกู้ชีพ…………………………………………..79
(2) เส้นทางที่ฉันเลือกเอง : การแสดงทาหนังสือแสดงเจตนา…………………………80
(3) อัตลักษณ์และความปรารถนาสุดท้าย : การแพทย์แบบประคับประคอง…….83
(4) จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน : การกาหนดแผนการรักษาล่วงหน้า…………………….87
(5) ขอตายอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ : การุณยฆาต……………………………….88
(6) ชีวิตในความตาย : การบริบาลเพือ่ คุณภาพชีวิตระยะท้าย………………………..92
บทที่ 4 ฮอสพิสแคร์แนวใหม่ (Hospice care) – การบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย………96
(1) ความหมายของการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย……………………………..97
(2) กาเนิดฮอสพิสแคร์แนวใหม่ (Modern hospice care)…………………………….100
(3) ปฏิบัติการของฮอสพิสแคร์แนวใหม่………………………………………………………..103
(4) การดารงอยู่ของฮอสพิสแคร์ในสังคมปัจจุบัน…………………………………………..106
บทที่ 5 ก่อนเราจะลาจากกัน: เรื่องเล่าของตัวตน – ทางเลือก ตัวตน การฝ่าฟัน
ความสัมพันธ์บนเส้นทางสู่วาระท้ายของชีวิต………………………………………………………112
(1) สามสหายบนเส้นทางสู่วาระสุดท้ายของชีวิต:
Hospice care in Action………………………………………………………………….….115
(2) “ฉัน” นี่แหละคือ “บ้าน” ของเธอ:
ศรัทธาและความรักในวาระท้ายของชีวิต………………………………………………...121
(3) ขอฉันเป็นฉันจนวันตาย :
บทบาทของ “ตัวตน” ในการสร้างความหมายการตายดี……………………………129

บทที่ 6 ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย: ประสบการณ์
ประเทศ อังกฤษและไทย…………………………………………………………………………………..140
(1) ประสบการณ์อังกฤษ……………………………………………………………………………141
 โครงสร้างทางสังคมและการประกอบสร้างจิตวิญญาณ
ของการดูแลประชาชนและสังคม……………………………………………………142
 จุดเปลีย่ นผ่านสูฮ่ อสพิสแคร์แนวใหม่: บทบาทของการศึกษาวิจัย
เรื่องการตายในมิติทางสังคม………………………………………………………….144
(2) ประสบการณ์ไทย…………………………………………………………………………………153
 ที่มาที่ไป………………………………………………………………………………………153
 รูปแบบที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน…………………………………………………..156

บทที่ 7 “บ้าน”สุดท้ายของชีวิต: ปฏิบัติการทางสังคมว่าด้วยการสร้าง “บ้าน”
ในบริบทสังคมเคลื่อนย้าย…………………………………………………………………………………..158
บรรณานุกรม………………………………………………………………………………………………………………………..169
เกี่ยวกับผู้เขียน

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1

กระบวนทัศน์การแพทย์กับวาระสุดท้ายของชีวิต………………………………………….…77

ตารางที่ 2

หัวใจสาคัญของการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย…………………………………….98

“บ้ า น”สุ ด ท้ า ยของชี วิ ต :
มุ ม มองเชิ ง สั ง คมวิ ท ยา ว่ า ด้ ว ย การบริ บ าลเพื่ อ คุ ณ ภาพ
ชี วิ ต ระยะท้ า ย

2 | สังคมวิทยาว่าด้วยการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย

เ

กริ่ น นา: สังคมวิท ยากั บการเจ็ บป่ วย การตาย และความตาย

มีคากล่าวว่าภาพสะท้อนคุณภาพและระดับความเจริญของสังคมหนึ่งๆนั้น
สามารถมองผ่านวิธีการที่สังคมให้คุณค่า ตอบสนอง และจัดการต่อการตายและความตาย
อย่างละเอียดอ่อน ความตายและปฏิกริยาตอบสนองของมนุษย์ต่อความตายซึ่งก็คือความ
กลัวตายนั้นเป็นแรงขับเคลื่อนให้มนุษย์พยายามสร้างโลกทางสังคมที่ปลอดภัย และเอื้อต่อ
การดารงชีวิตที่มีความสุข ถ้าไม่มีความตาย สังคมมนุษย์อาจจะไม่มีวัฒนธรรม (Howarth,
2007, p. 16)
อันที่จริงแล้วการตายและความตายซึ่งต้องมาถึงไม่ช้าก็เร็วนั้นเปิดประเด็นให้เรา
คิดถึงชีวิตและการดาเนินชีวิตในโลกทางสังคมที่เรามีลมหายใจอยู่ มนุษย์ตอบสนองต่อการ
ตายและความตายอย่างหลากหลายทั้งในมิติของปัจเจกและมิติของสังคม บ้างมองการตาย
และความตายเป็นขั้วตรงข้ามของการมีชีวิต เป็นสิ่งที่มนุษย์ปฏิเสธและพึงเอาชนะหรือผลัก
ไสออกไปให้ได้ไกลและยาวนานที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวความสุขอันพึงมีจากการมีชีวิต ในอีกด้าน
หนึ่งนั้นความเป็นสัจจธรรมของความตายทาให้มนุษย์มองเห็นจุดสิ้นสุดของทุกสิ่ง ไม่ว่าสิ่ง
นั้นจะหมายถึงความเจริญก้าวหน้าใด ๆ ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นก็ไม่อาจทาให้มนุษย์ไม่ตายได้
ความตายจึงยังคงอยู่คู่กับมนุษย์และเป็นเครื่องเตือนใจให้มนุษย์นั้นพัฒนาไปบนการยอมรับ
กติกาของธรรมชาติ ความตายจึงเป็นคาตอบของการมีชีวิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และความ
ตายก็เป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตและไม่อาจแยกความตายออกจากการมีชีวิตได้
อย่างไรก็ดี ประเด็นว่าด้วยการตายและความตายนั้นไม่ใช่ประเด็นสาธารณะที่มี
พื้นที่กว้างขวางนัก หากแต่เป็นเรื่องที่ถูกศึกษาและอธิบายอย่างเกือบจะผูกขาดเบ็ดเสร็จ
ผ่านแนวคิดการแพทย์สมัยใหม่และทรรศนะตลอดจนความเชื่อทางศาสนาเป็นหลัก แต่ดว้ ย
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในระบบโลกอย่างล้าลึกจนเรามองเห็น
โลกทั้ ง ใบก าลั ง เกิ ด การเคลื่ อ นย้ า ยขนานใหญ่ ทั้ ง ในมิ ติ ข องผู้ ค น ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ประสบการณ์ อุดมการณ์ วัฒนธรรม และนวัตกรรมได้เข้ามาทาให้เกิดการสร้างอุดมการณ์
ใหม่ของการมีชีวิต ผู้คนรับ รู้ คาดหวัง และดาเนินชีวิตแตกต่างไปจากเดิมเกือบจะสิ้นเชิง
มนุษย์มีอิสระมากพอที่จะเลือกในโลกที่อาจเต็มไปด้วยทางเลือก แต่เมื่อเดินทางเข้าสู่วาระ
สุดท้ายของชีวิต พวกเขากลับไม่พบทางเลือกอื่นใดนอกจากการเดินเข้าสู่โรงพยาบาล พบ
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ผู้เชี่ยวชาญ ทาการรักษาอย่างเต็มที่ที่ สุด และอาจจะจากไปอย่างเดียวดายในโรงพยาบาล
แต่ในอีกด้านหนึ่งของเหรียญ เราได้พบเห็นผู้คนจานวนไม่น้อยที่ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว ต่าง
แสวงหาทางเลือกในการใช้ชีวิตและสืบเนื่องไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตพวกเขากาลังมอง
หาเส้นทางที่จะสามารถเข้าถึงการตายดีได้ในวิถีของตนเอง โดยนัยยะนี้ การตายและความ
ตายจึงมิอาจถูกมองเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางกายภาพ ชีวภาพและจิตวิญญาณ การแพทย์
และไม่อาจถูกจั ดการด้วยความเชื่อทางศาสนาโดยลาพังในโลกที่มนุษย์แปลกแยกจาก
ศาสนาในความหมายแบบดั้งเดิมมากขึ้นเรื่อย ๆ
หนังสือเล่มนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของความพยายามที่จะนามิติทางสังคมเข้าสู่การทา
ความเข้าใจการตายและความตายที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ในวาระที่สังคมไทยกาลังก้าวสู่
ความเป็ น สั งคมยุ ค 4.0 – ยุ คของสั งคมที่ชีวิตมนุษย์เกิดมาและดารงอยู่กับเทคโนโลยี
แวดล้อมไปด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรมของการขับเคลื่อนประเทศ ในอีกด้านหนึ่งของภาพ
คือคาถามว่าเราจะก้าวไปอย่างไรทั้งในเชิงนโยบายระบบบริการสุขภาพของประเทศและใน
เชิงวัฒนธรรมที่คนไทยใช้เพื่อจัดการกับความตายที่เกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น หนังสือเล่ม
นี้หวังที่จะสร้างการรับรู้เรื่องการเจ็บป่วย วาระท้ายของชีวิต การตายและความตายใน
ระบบการแพทย์ในแง่มุมที่ต่างออกไปจากเดิม

............. บทที่ 1 .............
การเปิดพื้นที่สาธารณะเรื่องความตายในสังคมไทย
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 และการสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับความตายในภาคประชาสังคม
ความหมายของความตาย
การตาย ความตาย และความสัมพันธ์กับสังคม

ก
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ารเปิด พื้นที่สาธารณะเรื่องความตายในสัง คมไทย
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 และการสร้างความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับความตายในภาคประชาสังคม

ในห้วงทศวรรษที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่าสังคมไทยกาลังตื่นตัวให้ความสนใจเรื่อง
ความตายอย่างกว้างขวางและนับวันจะเป็นที่สนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะการตายและ
ความตายที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยและนามาซึ่งความทุกข์ทรมานในวาระสุดท้ายของชีวิต
เพราะความตายจากการเจ็บป่วยนั้นแตกต่างจากความตายด้วยเหตุอื่น การเจ็บป่วยด้วย
โรคร้ายแรงที่ทาให้ระยะเวลาในชีวิตเหลือน้อยโดยธรรมชาตินั้น ผู้ป่วยจะมีเวลาระยะหนึ่ง
ระยะเวลานี้หมายถึงทั้งเวลาแห่ งการต่อสู้ และเวลาที่จะเตรียมความพร้อมควบคู่ กัน ไป
ผู้ป่วยมักมีเวลาที่จะสามารถจัดการกับสิ่งคั่งค้างต่าง ๆ ได้ และในช่วงเวลานี้อีกเช่นกันที่
ผู้ป่วยมักต้องเผชิญกับการต่อสู้กับโรคอย่างเข้มข้นทาให้เกิด ต้องเสียค่าใช้จ่ายจานวนมาก
เส้นทางดังกล่าวครอบครัวและผู้ใกล้ชิดจะได้รับผลกระทบทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ไม่แพ้
ผู้ป่วย เส้นทางที่การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงของใครสักคนเป็นสถานการณ์ที่ต้องเกิดการ
ตัดสิ น ใจหลายจุ ด และต้องการความเห็ น ชอบจากทุ กฝ่ ายที่เ กี่ ยวข้ อง อาทิ ผู้ ป่ว ยเอง
ครอบครัว ญาติ ผู้ใกล้ชิด/คนสนิท แพทย์ พยาบาล การตัดสินใจเป็นเรื่องไม่ง่ายนักเพราะ
มักเกิดในช่วงที่ทุกฝ่ายกาลังปรับตัวเผชิญความเครียด ความเศร้าโศก และการตัดสิ นใจ
เลือกทางใดทางหนึ่งยังต้องคานึงถึงประเด็นเรื่องความเชื่อ ความปรารถนา ความทุกข์
ทรมาน ไม่นับเรื่องความเป็นความตายของผู้ป่วย เช่น แนวทางการให้การรักษาที่เหมาะสม
กับผู้ป่วยที่สุดควรเป็นอย่างไร วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤต เช่น เมื่อผู้ป่วยหยุดหายใจ
ควรท าอย่ า งไรต่ อ การตั ด สิ น ใจมั ก เป็ น สถานการณ์ ที่ ท่ า มกลางความคลุ ม เครื อ ของ
หมายความว่าสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องการ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับพยากรณ์ของโรค ทางเลือก ต่าง ๆ
ที่มีในการรักษา ที่ต้องจับวางลงในบริบททางวัฒนธรรมและความเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจ
การแพทย์ กฎหมาย และสังคม (เช่น การยอมรับ) และที่สาคัญคือความประสงค์ของผู้ป่วย
เอง ด้วยเหตุนี้การตายโดยเหตุจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงจึงแตกต่างจากการตายด้วย
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สาเหตุอื่น เช่น การตายจากอุบัติเหตุหรือพิบัติภัยที่เกิดขึ้นโดยไม่ให้โอกาสให้เตรียมตัว
ความตายจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่อาจประวิงเวลาหรือป้องกันได้ และแตกต่างจากการ
ทาอัตวินิบาตกรรม (การฆ่าตัวตาย หรือ suicide) ที่เกิดจากความตั้งใจของผู้กระทาจึงมัก
เกินอานาจของบุคคลอื่นที่จะเข้าควบคุมช่วยเหลือได้ทัน อย่างไรก็ดีไม่ว่าจะเป็นความตาย
จากเหตุใด ความตายมักจะนามาซึ่งสถานการณ์ที่ยากลาบากต่อการตัดสินใจของบุคคลที่
อยู่เบื้องหลังเสมอ
ในสังคมปัจจุบัน เราต่างรับรู้ทั้งจากประสบการณ์ส่วนบุคคลและจากเรื่องเล่าของ
ผู้ อื่น เกี่ย วกั บ การตายจากโรคร้ายของคนรอบตัวทั้งด้านดีและด้านไม่ดี เริ่มจากความ
ทรมานในการรักษา ความสับสนวุ่นวายในการตัดสินใจ และเรื่องราวความเหน็ดเหนื่อย
ยากลาบากของครอบครัว แนวคิดที่เกิดขึ้นท่ามกลางประสบการณ์การจัดการกับการตาย
ที่ดูเหมือนจะเป็นวิกฤตเช่นนี้ คือ การให้บุคคลได้แสดงเจตนาเกี่ยวกับวาระสุดท้ายของตน
ล่วงหน้า เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะช่วยทาให้การ
ตัดสินต่าง ๆ ง่ายขึ้นและไม่เป็นภาระทางจิตใจของผู้ที่ต้องตัดสินใจแทนผู้ป่วย ทั้งยังเป็น
แนวคิดที่ให้ ความส าคัญกับ การเคารพสิ ทธิเหนือร่ างกายของผู้ ป่ว ย โดยในกลไกที่เป็น
รูปธรรมและเป็นทางการที่สุดในการผลักดันแนวคิดดังกล่าวคือ การสร้างมาตรฐานทาง
สังคมบางลักษณะที่เอื้อต่อการทาให้บุคคลทุกคนแสดงเจตนาเกี่ยวกับวาระสุดท้ายของ
ตนเอง และใช้ เ ป็ น แนวทางปฏิ บั ติ เ มื่ อ วาระสุ ด ท้ า ยแห่ ง ชี วิ ต มาถึ ง ซึ่ ง ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 โดยสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(สช.) รับหน้าที่ในการขับเคลื่อนให้เกิดการรับรู้เรื่องมาตรา 12 ในหมู่สาธารณชน
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 กาหนดให้ “บุคคลมี
สิทธิทาหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรั บบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการ
ตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ ” และด้วยการ
จะทาให้บรรลุผลดังกล่าวอาจจาเป็นต้องมีบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยหน้าที่
กฎหมายจึงระบุชัดว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่ดาเนินการตามหนังสือแสดง
เจตนานี้มิให้ถือว่าการกระทานั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดชอบทั้งปวง” เพื่อ
ลดแรงกดดันต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยบริสุทธิ์ใจและเคารพต่อเจตนา
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ของผู้ป่วยที่ไม่ประสงค์จะต้องทุกข์ทรมานเมื่ อไม่มีโอกาสที่จะหายจากโรคได้อีกและเป็นที่
แน่นอนแล้วจากพยากรณ์โรคว่าความตายจะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้า
นับตั้งแต่การเกิดขึ้นของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และ
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นต้นมา ได้จุดประกายให้เกิดการอภิปรายและ
ถกเถียงว่ าด้วยการตายขึ้นในสังคมไทยอย่างกว้างขวางขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
การด าเนิ น การสื บ เนื่ อ งกฎหมายดั ง กล่ า วกระท าโดยการออกกฎกระทรวงก าหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารด าเนิ น การตามหนั ง สื อ แสดงเจตนาไม่ ป ระสงค์ จ ะรั บ บริ ก าร
สาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยื้อการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตหรือเพื่อยุติการทรมาน
จากการเจ็บป่วย พ.ศ.2553 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2554 ซึ่งหมายความว่า
ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศต้องมีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติตามหากมีผู้ป่วยแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะถูกยื้อชีวิต
อนึ่ง สถานการณ์ภายหลังการประกาศกฎกระทรวงได้เกิดการเคลื่อนไหวในฝั่ง
ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาลเป็นวงกว้าง และนามาซึ่งคาถามมากมายที่จะ
เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เริ่มต้นตั้งแต่มีการฟ้องร้องต่อศาลปกครองสูงสุ ดเพื่อขอให้ย กเลิ ก
กฎกระทรวงตามมาตรา 12 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 ส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขมี
หนั ง สื อ ขอระงั บ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ แสดงเจตนาฯ ไม่ ยั ง อธิ บ ดี
เลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อานวยการโรงพยาบาล
ทั่วประเทศ โรงพยาบาลจึงหยุดชะงักการดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตนาของ
ผู้ป่วย เช่น ไม่เผยแพร่ข้อมูลเรื่องการแสดงเจตนาสู่สาธารณะ หรือให้ความรู้ความเข้าใจ
กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถึงอย่างไรก็ดี ในโรงพยาบาลไม่ปรากฏว่าพบผู้ป่วยที่ได้ทา
หนังสือแสดงเจตนาไว้แล้ว โรงพยาบาลจึงยังขาดแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเกิด
คาถามถึงขอบเขตของการแสดงเจตนาที่จะมีผลต่อการปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทย์
ซึ่งได้มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางและได้ตีความในทางกฎหมายว่าการแสดงเจตนา
สามารถกระทาได้ทั้งที่เป็ น ลายลั กษณ์อักษรและด้ว ยวาจา และการแสดงเจตนานั้นใช้
สาหรับการจัดการในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตเท่านั้น
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ในช่วงแรกบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เกิดความกลัวว่าการปฏิบัติ
ตามการแสดงเจตนานั้นจะเกิดเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา เพราะให้สถานการณ์จริงมี
ความซับซ้อนในการตีความมาก เช่น ญาติผู้ป่วยไม่ต้องการให้ปฏิบัติตามเจตนาของผู้ป่วย
แต่ต้องการให้ยืดชีวิตออกไปให้นานที่สุด หรือกรณีที่ผู้ป่วยมีสภาวะ Vegetative stage จะ
ถือว่าเป็นวาระสุดท้ายหรือไม่ หรือหากมีการกู้ชีวิตแล้วจะสามารถถอดออกในภายหลังได้
หรือไม่ หรือการงดเว้นไม่ให้การกู้ชีวิตจะเป็นความผิดในฐานงดเว้นการปฏิ บัติหน้าที่ หรือ
จะถูกมองเป็นการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพหรือไม่ เป็นต้น (ดูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตนาฯ ในบทที่ 3 – เส้นทางที่ฉันเลือกเอง หน้า 82) ยิ่งไปกว่านั้นมี
คาถามว่าการกระทาใด ๆ ของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษานั้นเข้าข่ายการุณยฆาต (mercy killing) หรือไม่
อย่างไรก็ดี นอกจากมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
ซึ่งเป็นกลไกอย่างเป็นทางการในเชิงนโยบายแล้ว สังคมไทยยังมีการเปิดพื้นที่ในเชิงการ
เรียนรู้และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความตายให้เกิดขึ้นในวงกว้างโดยกลุ่มบุคคลหรือ
องค์กรจากภาคประชาสังคม องค์กรภาคธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise) และองค์กร
พัฒนาเอกชนไม่แสวงหาผลกาไรจานวนไม่น้อย พระอธิการไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัด
ป่ าสุ ขะโต จั งหวัดชัย ภูมิ คือบุ คคลที่มีบ ทบาทส าคัญยิ่งต่อการสื่ อสารเรื่องความตายสู่
สาธารณะผ่านแนวคิดทางศาสนาที่ ลึกซึ้งทว่าเข้าถึงบุคคลทั่วไปได้อย่างถ้วนหน้า ท่านคือ
บุคคลที่มีความสาคัญต่อการก่อตั้งเครือข่ายพุทธิกาและโครงการเผชิญความตายอย่างสงบ
ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการช่วยเปิดโลกทัศน์ ผ่านการให้ข้อมูล การฝึกอบรม การจัด
เสวนา และกิจกรรมรูปแบบอื่น ๆ เช่น การเขียนสมุดเบาใจ การเป็นอาสาข้างเตียงผู้ป่วย
เพื่อให้ผู้คนที่สนใจเกิดการเรียนรู้ความตายในมุมที่มีพลังบวก และเพื่อค่อยๆยอมรับความ
ตายตั้งแต่ความตายยังไกลตัวกว่าเมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้นแล้ว ซึ่งในปัจจุบันโครงการเผชิญ
ความตายอย่างสงบนั้นได้รับความสนใจจากคนเป็นจานวนมากผ่านช่องทางที่หลากหลาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อสังคม (social media) เช่น เฟซบุ๊ก
หรือแม้แต่จดหมายข่าว หนังสือ แผ่นซีดี ก็ยังคงเป็นสื่อที่มีความสาคัญไม่น้อยในการเข้าถึง
ของประชาชนและผู้สนใจทั่วไป กลุ่มชีวามิตรคืออีกหนึ่งองค์กรที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่อ การ
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการตายในสังคมไทย ในปัจจุบัน ชีวามิตรเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม
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ที่เชื่อมั่นว่า คนเราควรมี “สิทธิเลือกในการดูแลคุณภาพชีวิต ” แบบประคับประคองให้อยู่
สบายเพื่อพร้อมที่จะจากไปอย่างสงบและสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนั้นชีวามิตรจึงมี
เจตนาในการช่วยสนับสนุนให้สังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถวางแผน ‘ชีวิต
ระยะสุดท้าย’ ที่เหมาะสมกับตัวเองได้ ด้วยการเป็นศูนย์รวมข้อมูลและแนะนาทางเลือกให้
ทุกคนสามารถเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้ายอย่างเท่าเทียมและเท่าทัน แม้ในขณะที่ยังมี
สุขภาพดีจนกระทั่งเข้าสู่สภาวะพึ่งพิง และระยะท้ายของชีวิต (ชีวามิตร, 2016) เหล่านี้คือ
ตัวอย่างที่โดดเด่นและมีผลในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เกิดการเปิดพื้นที่สาธารณะเรื่อง
ความตายในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม
การตื่นตัวเกี่ยวกับความตายและวาระสุดท้ายของชีวิตที่เกิดขึ้นในสังคม แม้จะยัง
ไม่ผลิบานถึงขีดสุดและยังมีข้อวิวาทะให้ หลายประเด็นที่เกี่ ยวพันกับความเหมาะสมเชิง
วัฒนธรรมของการจัดการความตายดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ก็ได้ทาให้สังคมไทยก้าวไปสู่
การมีนโยบายและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อวาระสุดท้ายของชีวิตคนไทยมากมาย
อาทิ กระทรวงสาธารณสุขกับนโยบายการดูแลแบบประคับประคองและนโยบายฮอสพิส
แคร์ตลอดจนภาคธุรกิจจานวนมากที่กาลังขยายแนวคิดไปสู่การสร้างชุมชนลักษณะใหม่ที่
จะรองรับการสูงอายุ และการดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิตในระดับสังคมด้วย

ความหมายของความตาย: การแพทย์ กฎหมาย ศาสนา และสังคมวิทยา
การตายและความตายของคนเรานั้นเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น
การตายโดยธรรมชาติ โดยความเสื่อมของร่างกายที่ทาให้หมดอายุขัย บางคนต้องทุกข์
ทรมานและเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่รักษาไม่หาย และจากสถิติพบว่าคน
จานวนไม่น้อยเลยที่ต้องจบชีวิตลงจากอุบัติเหตุบนท้องถนน หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันอื่น ๆ
ที่เกิดโดยความประมาท ขาดสติของตนเองและของผู้อื่น บางคนโชคร้ายต้องเสียชีวิตจาก
การถูกฆาตกรรม หรือได้รับโทษประหารและที่กาลังเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมในหลาย
ประเทศสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลที่สังคมมีต่อความตาย คือการเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ
และพิบั ติภัย ที่เกิดจากน้ ามือมนุ ษย์ ที่รุ กล้ าทาลายระบบนิเวศ รวมไปถึงการตายจาก
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สาเหตุที่มีรากเหง้าจากความเหลื่อมล้าในสังคม ไม่ว่าจะเป็นความอดอยาก แร้นแค้น ภาวะ
ทุพโภชนาการ และจากการทาอัตวินิบาตกรรม (ฆ่าตัวตาย) ที่ถูกกระตุ้นโดยความรู้สึ ก
แปลกแยก ซึมเศร้า หดหู่ และหมดหวังที่เกิดขึ้นได้ง่ายในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยความ
เสี่ยงและการแข่งขัน ยิ่งไปกว่านั้นเรายังพบว่าความตายเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะอยู่เหนือ
ความควบคุมของเรา เราไม่อาจทราบได้ว่าความตายจะเกิดขึ้นรูปแบบใด และในเชิงเวลา
แล้วนั้นความตายของบางคนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่คาดคิด แต่สาหรับบางคนความตาย
เป็นเรื่องที่รับรู้ได้ว่ากาลังเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ไม่ว่าจะด้วยวัย หรือการเจ็บป่วย แต่จะอย่างไร
ก็ตาม เมื่อพูดถึงความตาย คนทั่ วไปมักนึกถึงสภาวะที่ร่างกายไร้ซึ่งลมหายใจ ซึ่งในความ
เป็นจริงแล้วความหมายและนิยามของความตายนั้นถูกกาหนดขึ้นในอีกหลายมิติที่ อาจ
แตกต่างออกไปจากการรับรู้หรือความเข้าใจทั่วไป อาทิ นิยามของความตายทางการแพทย์
ทางกฎหมาย ทางศาสนา และทางสังคม ซึ่งนิยามและความหมายของความตายเหล่านี้ถูก
สร้างขึ้นบนฐานคิดต่อการมีชีวิตและการจบสิ้นของชีวิตที่แตกต่างกัน อีกทั้งในทางปฏิบัติยัง
มีเป้าหมายที่แตกต่างกันด้วย ทาให้ในหลายกรณีไม่อาจหาข้อยุติได้ว่าความตายควรจะ
หมายถึงสภาวะใดกันแน่
∞ ความตายทางการแพทย์ - การสิ้นสุดของระบบร่างกาย ∞
ในอดีตความตายมีความหมายเป็นเรื่องลึกลับ แต่ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 เป็น
ต้น มาคาอธิบ ายทางการแพทย์ ว่า ด้ว ยพยาธิส ภาพของร่า งกายได้ เ ข้า มามีบ ทบาทเป็ น
คาอธิบายกระแสหลักว่าความตายเกิดขึ้นได้อย่างไร ความหมายและคาอธิบายว่าด้วย
ความตายในความหมายทางการแพทย์นั้นมีรูปธรรมชัดเจน อธิบายได้อย่างเป็นระบบถึงจุด
กาเนิด อาการ พยากรณ์โรค ไปจนถึงจุดสิ้นสุด จึงมีบทบาทและเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป
กว่าความตายในความหมายอื่น โดยทั่ว ไปหมายถึง ความตายในทางการแพทย์ ถู ก ให้
ความหมายไว้ว่าเป็ น การสิ้ นสุ ดของชีวิต 1 ซึ่งเกิดขึ้น ณ เวลาที่อวัยวะส าคัญในร่างกาย
ทั้ ง หมดหยุ ด ท างานลง ท าให้ ป ระจั ก ษ์ ชั ด ว่ า ร่ า งกายหยุ ด หายใจและหั ว ใจหยุ ด เต้ น
1

ในประเด็นนี้ก่อให้เกิดข้อถกเถียงที่มีความสาคัญในเชิงปรัชญาและเชิงจริยธรรม อาทิ ชีวิตคืออะไร เริ่มต้นและ
จบสิ้น ณ จุดใด ซึ่งคาตอบต่อคาถามเช่นนี้มีแนวโน้มที่จะแปรเปลี่ยนไปตามสภาวะของสังคม และมักเป็น
ประเด็นถกเถียงที่ไม่อาจหาข้อยุติได้โดยง่าย
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สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่พยายามหาคาจากัดความและนิยามของความตายที่กว้าง
พอที่ จ ะอธิ บ ายลั ก ษณะที่ เ ป็ น สามั ญ ของความตายในทุ ก กรณี ที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ และได้ อ อก
พระราช บั ญ ญั ติ ที่ ชื่ อว่ า The Uniform Determination of Death Act 1981 โ ดย
ความเห็นร่วมกัน ของฝั่ งแพทย์โดย American Medical Association และนักกฎหมาย
โดย American Bar Association และองค์กรด้านจริยธรรมที่ทาหน้าที่ปกป้องและพิทักษ์
สิทธิ์ของบุคคลที่ได้รับผลจากการวิจัยทางการแพทย์ โดย The National Commission
for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behaviour Research
ในกฎหมายระบุว่าผู้ที่ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบการหายใจหยุดลงโดยไม่มีหนทาง
เยียวยาได้ หรือสมองหยุดทางานโดยสมบูรณ์และไม่มีหนทางเยียวยาได้ ซึ่งหมายรวมถึง
ก้านสมอง ถือว่าบุคคลผู้นั้นเสียชีวิต หรือตาย ซึ่งในอันหลังมีการให้คาจากัดความเป็นการ
เฉพาะว่าเป็นการตายที่เกิดจากภาวะสมองตาย (brain death) ซึ่งคาจากัดความของการ
ตายจากภาวะสมองตายนั้นในกรณีของประเทศไทย แพทยสภาได้ประกาศเกณฑ์วินิจฉัย
สมองตายครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2532 และเกณฑ์ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงทบทวนเป็นระยะ
ในปี พ.ศ.2539, 2552 และฉบับปัจจุบัน คือประกาศแพทยสภาที่ 7/2554 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการวินิจฉัยสมองตาย 2 ได้ให้แนวทางการวินิจฉัยไว้ว่าบุคคลที่ส มองตายจะ (1)
ตรวจไม่พบการเคลื่อนไหวใด ๆ ได้เอง ยกเว้นการเคลื่อนไหวที่เกิดจากรีเฟล็ กซ์ (reflex)3
ของไขสันหลัง (2) ตรวจไม่พบรีเฟล็กซ์ของก้านสมอง (3) สภาวะที่ตรวจพบดังกล่าวต้องไม่
มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ยกเว้นในกรณีของทารกและ (4) ทดสอบ
การไม่หายใจเป็นบวก หรือไม่มีการเคลื่อนไหวของทรวงอกและหน้าท้อง
ด้วยนิยามการตายทางการแพทย์เป็นการมองความตายในทางกายภาพและทาง
ร่างกายจึงเป็นนิยามที่มีรูปธรรมและสามารถวัดได้ และนาไปสู่การปฏิบัติได้ ความตาย
ในทางการแพทย์จึงเป็นนิยามที่ชัดเจนและอาจเป็นเพียงนิยามเดียวที่ได้รับการอ้างอิงและ
นาไปใช้อย่างกว้างขวางดังที่จะได้กล่าวถึงในลาดับถัดไป สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและ
อานาจของระบบการแพทย์ในการกาหนดวาทกรรมเกี่ยวกับการตายและความตายในสังคม

2
3

ดูรายละเอียดของเกณฑ์ในการวินิจฉัยโดยละเอียดที่ www.tmc.or.th
ปฏิกิริยาตอบกลับอัตโนมัติที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยการควบคุมของร่างกาย
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∞ ความตายทางกฎหมาย - การสิ้นสภาพบุคคล ∞
การตายมีนัยยะสาคัญในเชิงกฎหมายเพราะการตายนั้นเป็นเหตุให้สิ้นสภาพบุคคล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15 วรรค 1 ระบุว่าสภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอด
แล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย กฎหมายจึงต้องนานิยามของความตายที่ถูก
กาหนดโดยเกณฑ์ทางการแพทย์มาใช้ ดังนั้นความตายของบุคคลจึงหมายถึงการหมดลม
หายใจและหัวใจหยุดเต้นโดยสมบูรณ์แล้ว4
อย่างไรก็ดี การตายโดยความหมายของการสิ้นสภาพบุคคลในทางกฎหมายยัง
หมายถึงการที่บุคคลหายสาบสูญเป็นเวลา 5 ปี และการตายโดยโทษประหาร การพิสูจน์
การตายมีความสาคัญในทางกฎหมายเนื่องจากจะเกี่ยวพันกับความสงบเรียบร้อยของสังคม
เช่น การจัดการมรดกและทรัพย์สินของผู้ตาย
∞ ความตายทางศาสนา – การจบสิ้นของชีวิต ∞
ความตายเป็นประเด็นในเชิงศาสนาเท่าๆกับเป็นประเด็นทางการแพทย์ ความ
ลึกลับของความตายทาให้มนุษย์ต้องการทาความเข้าใจความหมายแห่งชีวิตว่าตนเกิดมา
เพื่ออะไร ชีวิตหรือการดารงอยู่ของตนนั้นมีความหมายอย่างไรต่อทั้งตนเองและสิ่งอื่น และ
ความตายเกี่ยวข้องกับ การมีชีวิตหรื อไม่อย่ างไรเมื่อชีวิตจบสิ้นทางร่างกาย ด้วยเหตุที่
การแพทย์สมัยใหม่มองความตายเป็นความล้มเหลวทางการแพทย์ลักษณะหนึ่ง ความตาย
จึงไม่ถูกรับรู้ในลักษณะที่เป็นจุดเปลี่ยนผ่านของชีวิต หากแต่เป็นสิ่งที่ต้องหลีกลี้และปฏิเสธ
และการแพทย์ ก็มีบ ทบาทน้ อยมากต่อการจัดการกับทุกขเวทนาของผู้ ป่ว ย ความทุกข์
ทรมานจากการเจ็บป่วยจึงมิเพียงปรากฏขึ้นในทางกายภาพ แต่ยังปรากฏในจิตใจและ
อารมณ์ของผู้ป่วยอย่างมหาศาลเมื่อต้องต่อสู้กับความตาย การหมดหวังในการรักษาทาให้
เกิดสภาวะสุ ญ ญากาศ – ช่องว่างในจิ ตใจที่ต้ อ งการการเติ ม เต็ ม ในช่ว งเวลาของการ
เจ็บป่วยระยะท้าย ศาสนาเข้ามามีบทบาทแทนการแพทย์ในการช่วยให้ผู้ป่วยทาความเข้า
4

เห็นได้ว่าการแพทย์เป็นระบบใหญ่ที่ถูกนามาใช้ในการจัดระเบียบเกี่ยวกับการตายในสังคม และสะท้อนฐานคิด
ที่ว่าการตายเป็นประเด็นปัญหาและข้อเท็จจริงทางการแพทย์ มิใช่ปัญหาข้อกฎหมาย
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ใจความทุกข์ที่ตนเองกาลังเผชิญอยู่ได้ดีขึ้น ศาสนาเป็นกลไกให้เกิดกระบวนการเผชิญความ
จริง ที่ค่อยๆปลดปล่อยผู้ป่วยออกจากความเศร้าหมอง ทาให้เกิดยอมรับความจริง และ
เตรียมพร้อมที่จะก้าวต่อไปได้อย่างเหมาะสม ศาสนาจึงเป็นต้นทางของการไปสู่การตายดี
ตามความหมายทีศ่ าสนากาหนด
คาสอนที่ว่าด้วยความตายตลอดจนการตายดีของแต่ละศาสนานั้นแตกต่างกันไป
โดยในประเทศไทย การสารวจโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.2554 พบว่าประชาชน
ไทยร้อยละ 94.6 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 4.6 นับถืออิสลาม ร้อยละ 0.7 นับถือศาสนา
คริสต์ และร้อยละ 0.1 ไม่นับถือศาสนาใด หากมองในมุมศาสนาที่คนไทยนับถือมากที่สุด
ศาสนาพุทธให้ความหมายความตายไว้ 2 ลักษณะคือ (1) ความตาย หมายถึงการขาดไป
แห่งชีวิตที่นับเนื่องในภพหนึ่ง และ (2) ความตาย หมายถึงความแตกแข่งขันธ์ทั้งหลายใน
ภพทั้งปวง หรือความเคลื่อนไปสู่ร่างอื่นแห่งสัตว์ (คัมภีร์วิสุทธิมรรค) การตายจะเกิดขึ้นได้
ใน 4 เงื่อนไข ได้แก่ การตายเพราะหมดอายุขัย การตายเพราะสิ้นกรรม การตายที่ทั้งหมด
อายุขัยและสิ้นกรรม และสุดท้ายคือการตายเพราะมีกรรมอื่นมาตัดรอนซึ่งถือเป็นการตายที่
เกิดก่อนเวลาอันควร การตายในทัศนะของพุทธศาสนานั้นไม่ใช่จุ ดสิ้นสุดทั้งหมด สิ่งที่
แตกดับและหมดไปคือร่างกาย แต่สิ่งที่ไม่แตกดับไปและยังคงอยู่คือสภาวะจิตที่จะกลับเข้า
สู่ สั งสารวั ฏของการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปตราบเท่าที่ยังไม่ห ลุดพ้นหรือเข้าถึงพระ
นิพพานขึ้นกับผลแห่งการกระทาหรือกรรมที่สั่งสมมา ชาวพุทธจึงมีทัศนะต่อความตายใน
แบบที่หดหู่กว่าเมื่อเทียบกับชาวคริสต์และอิสลามที่การตายถูกให้ความหมายแบบเสริม
พลังว่าเป็นการกลับไปพบพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์อื่น ๆ ความตายจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว
ไม่ใช่อนาคตที่ไม่อาจคาดเดาได้ ความตายเป็นเพียงจุดเปลี่ยนผ่านของชีวิตเพื่อไปสู่สิ่ งที่
ดีกว่า ความเชื่อทางศาสนาจึงมีผลทางจิตวิทยาไม่น้อยต่อโลกทัศน์ และท่าทีที่บุคคลมีต่อ
การตายทั้งของผู้อื่นและของตนเอง
ศาสนาอิสลาม ชาวมุสลิมเริ่มต้นจากความเชื่อสาคัญที่ว่าพระอัลลอฮ์คือผู้สร้าง
มนุษย์ขึ้นบนโลกในนี้เพื่อให้พวกเขามารับการทดสอบ และเมื่อวันตัดสินมาถึงการสอบผ่าน
บททดสอบนั้นจะทาให้มุสลิมได้ไปอยู่สรวงสรรค์กับพระอัลลอฮ์ มองว่าการตายเป็นขั้นตอน
หนึ่งที่สาคัญยิ่งต่อการมีชีวิต และชีวิตก็มีความสาคัญต่อการตาย เพราะชีวิตคือช่วงเวลา
ของการทาความดีซึ่งหมายถึงทาตามที่พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้และละเว้นสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม
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อย่างเคร่งครัดเกี่ยวเนื่องกับความตาย มุสลิมเชื่อว่าไม่มีชีวิตใดที่จะตายได้ นอกจากด้วย
ลิขิตของพระอัลลอฮ์ ความตายจึงเป็นเรื่องที่มุสลิมทุกคนไม่ควรต้องกลัวแต่ก็ไม่ได้แปลว่า
ไม่ต้องทาอะไร เพราะการพยายามรักษาหมายถึงการพยายามทาหน้าที่ของตนให้ ดีที่สุด
ก่อนที่จะกลับไปเฝ้าพระอัลลอฮ์ ปัจจุบันมุสลิมมีความเห็นต่อสภาวะการตาย 2 ลักษณะ
คือ ผู้ที่เชื่อว่าการตายเกิดขึ้นเมื่อหัวใจหยุดเต้น (แม้สมองตายหากยังหายใจก็ไม่ถือว่าตาย)
และผู้ที่เชื่อว่าการตายเริ่มต้นเมื่อสมองตาย (กษิดิษ ศรีสง่า , 2559, น. 30) นอกจากนี้
มุสลิมยังมีขนบทางวัฒนธรรมที่ต้องยึดมั่นอีกบางประการ เช่น การหันผู้ป่วยให้นอนในทิศที่
เป็นที่ตั้งของนครมักกะซึ่งก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ การได้กล่าวคาปฏิญาณต่อพระเป็น
เจ้าก่อนสิ้นลม และการฝังร่างผู้เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง เป็นต้น
ศาสนาคริสต์ มองว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างชีวิตให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ชีวิตในเนื้อหนัง
เป็นเสี้ยวสั้นๆเหมือนหมอกควัน เหมือนน้าค้าง ซึ่งต้องสลายไป ให้รักษาจิตวิญญาณและ
ยอมรับพระคุณของพระเจ้าที่ทรงทนทุกข์และเดินสู่ความตายเพื่อไถ่บาปแทนเรา เพื่อเรา
จะได้มีชีวิตใหม่ที่ติดสนิ ทกับพระองค์ในแผ่นดินนิรันดร์ แผ่ นดินที่พระองค์ได้สั ญญาไว้
(ธนาธิป ศุภประดิษฐ์, 2559, น. 36) การตายนิรันดร์ในความหมายของศาสนาคริสต์เช่นนี้
การตายในมิติจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นความหมายที่ลึกซึ้งของการตาย แตกต่างจากการตายที่
อธิบายโดยทางโลก เช่น การตายทางการแพทย์และการตายทางกฎหมาย เป็นต้น ผู้ที่
เชื่อมั่นและศรัทธาในพระเจ้านั้นจะมีชีวิตนิรันดร์ ความเชื่อของชาวคริสต์ต่อการได้กลับคืน
สู่พระเจ้าเป็นฐานคิดสาคัญที่ทาให้ชาวคริสต์มีทัศนคติที่ดีต่อความตาย
อย่างไรก็ตาม คาว่าศาสนาที่กล่าวถึงที่บุคคลนามาใช้ในการเรียนรู้และทาให้เกิด
การยอมรับทุกขเวทนาที่ตนกาลังเผชิญอยู่นั้นไม่จาเป็นต้องหมายถึงศาสนาในความหมาย
แบบประเพณีนิยม เช่น คาสอน บทสวดมนต์ หรือการปฏิบัติบูชาตามจารีตทางศาสนา
และศาสนาก็ไม่ได้มีความหมายแบบสากลนิยมของการนับถือแต่เพียงอย่างเดียว เช่น พุทธ
คริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิกข์ และอื่ น ๆ แม้เราจะเรียนรู้ว่าศาสนาเป็นสถาบันทางสังคมที่
เก่าแก่ที่สุดลักษณะหนึ่งและมีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อการสรรสร้างอารยธรรมโลก แต่โลก
ที่เปลี่ ย นแปลงไปแล้ วและกาลั งเปลี่ย นแปลงอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราที่รวดเร็วได้ทาให้
ความหมายและความสาคัญของศาสนาเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่ นกัน วิทยาศาสตร์ได้เข้ามา
แทนที่ศาสนาในการดารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์สร้างโลกทางสังคมและทางวัตถุด้วยความ
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เจริญทางวิทยาศาสตร์ในขณะที่ศาสนามีบทบาทเชิงประจักษ์น้อยมากกับความเป็นปัจจุบัน
ของชีวิตเมื่อเทียบกับสิ่งที่วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ให้มนุษย์ วิทยาศาสตร์และความเจริญ
ทางวัตถุอันเป็นผลของมันทาให้มนุษย์ให้ความสาคัญกับการเสพและบริโภค มนุษย์ถูกทาให้
เชื่ อ ว่ า ตนคื อ ผู้ ก าหนดเส้ น ทางชี วิ ต ของตนเองได้ อ ย่ า งมี เ หตุ ผ ล ( rational agency)
ทางเลือก เจตจานงเสรี และอานาจเหนือตนทาให้มนุษย์สามารถเลือกเส้นทางชีวิตโดย
อิสระ ศาสนาในความหมายแบบดั้งเดิมเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ลงจนไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้
มนุษย์ได้อีก และหากศาสนาจะยังคงมีอยู่ จะต้องปรับตัวให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม (Hellsten, 2012)
∞ ความตายทางสังคม - การดารงอยู่แต่ปราศจากความหมาย ∞
บ่ อยครั้ งที่บุ คคลยั งมีล มหายใจแต่ การไม่ส ามารถดารงอยู่ในเชิงหน้าที่ ที่ มี ต่ อ
ตนเองและผู้อื่น เช่น ภาวะทุพพลภาพและการเจ็บป่วยที่ร้ายแรงเรื้อรัง ที่ก่อให้เกิดการ
หยุดชะงักของการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและสถานภาพทาให้บุคคลรู้สึกสูญเสี ยคุณค่าใน
ตนเอง Parsons (1951) ได้สร้างคาอธิบายเกี่ยวกับ Sick role theory มองว่าการเจ็บป่วย
ทาให้เกิดการจัดหน้าที่ของการเป็นผู้ป่วยขึ้นในสังคม บนสมมุติฐานที่ว่าความเจ็บป่วยไม่ใช่
สภาพที่พึงปรารถนา แต่เป็นสิ่งก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างมาก ทั้งการเจ็บป่วยยังเป็น
สถานการณ์ที่ทาให้ผู้ที่ป่วยนั้นไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ทางสังคมอื่นใดของตนได้ไประยะเวลา
หนึ่งขึ้นกับความรุนแรงของโรค อาการของโรคทาให้ผู้ป่วยต้องตัดขาดออกจากความเป็น
ปกติในการดาเนินชีวิตและกิจวัตรที่คุ้นเคย เช่น ไม่สามารถออกจากบ้านได้ ถูกกักบริเวณ
นอนติดเตียง หรือเป็นที่รังเกียจของสังคม ทาให้เกิดผลกระทบด้านอื่นตามมา เช่น การขาด
รายได้ ขาดการติดต่อกับผู้อื่น และทาให้เกิดความเครียด ดังนั้นในช่วงเวลาที่โรคแสดง
อาการผู้ ป่ ว ยจึ ง ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ ห้ ข าดออกจากหน้ า ที่ ที่ ต นมี ไ ด้ ชั่ ว ระยะเวลาหนึ่ ง โดยไม่ มี
บทลงโทษ แต่ความเป็ น ผู้ ป่ ว ยก็มีห น้ าที่ส าคัญ ของการเป็นผู้ ป่ว ยคื อการไปพบแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญผู้ที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือให้เขาหายจากโรคได้ เพราะการกลับมาทา
หน้าที่ของตนได้ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม และสังคมเองจะเข้าสู่สภาวะเสียสมดุลย
หากสมาชิกในสังคมป่วยจานวนมากและไม่ได้รั บการดูแลที่เหมาะสม การเจ็บป่วยของ
สมาชิกในสังคมจึงมีผลต่อเสถียรภาพและความอยู่รอดของสังคมโดยตรง
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การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงและโรคเรื้อรังเป็นสภาวะที่ และยิ่งเมื่อการเจ็บป่วย
นั้นอาจหมายถึงเวลาในชีวิตที่จะเหลืออยู่เพียงไม่นาน ช่วงเวลาดังกล่าวผู้ป่วยต้องเผชิญกับ
อาการทางกายที่ถูกคุกคามอย่างหนักโดยโรค ร่างกายเป็นเสมือนสื่อกลางที่นามนุษย์ไปสู่
เป้าหมายแห่งชีวิต หากปราศจากร่างกายก็ปราศจากความเป็นมนุษย์ หรือในสภาพที่
มนุษย์ไม่อาจควบคุมและสั่งการร่างกายได้ แม้จะจะยังมีร่างกายอยู่ที่แต่ร่างกายนั้นก็มีค่าไม่
ต่างจากขอนไม้ที่รอวันผุพัง โดยนัยยะนี้ร่างกายที่เจ็บป่วยจึงเป็นอุปสรรคต่อการได้ใช้ชีวิต
ในแบบที่ตนปรารถนา และปิ ดกั้น เจ้ า ของร่า งกายนั้น จากการสั ม พั นธ์ กั บผู้ อื่น อั น เป็ น
ลักษณะพื้นฐานและอานาจอย่างหนึ่งของความเป็นมนุษย์
มนุ ษย์ ส มัย ใหม่ที่ดารงชีวิตด้วยการเคลื่ อนที่ และการแสวงหาและดาเนินตาม
อุดมการณ์ของอิสระเสรีภาพ จึงเกิดคาถามถึงความเป็นมนุษย์ในสภาวะที่ตนไม่อาจบรรลุ
เป้าหมายแห่งชีวิตนั้นได้ ความเจ็บป่วยจึง ลิดรอนความเป็นมนุษย์ของคนจานวนไม่น้อย
ชีวิตที่มีลมหายใจแต่ไม่อาจใช้ชีวิตได้ทาให้เกิดการสร้างความหมายของการตายทางสังคม
ขึ้ น หากจะกล่ า วโดยกว้ า ง ความตายทางสั ง คมคื อ ความหมายของการด ารงอยู่ แ ต่
ปราศจากความหมาย และด้วยความหมายนี้การตายทางสังคมจึงเป็นปรากฏการณ์ที่พบ
เห็นได้อย่างดาษดื่น อาทิ ผู้ที่ต้องอยู่อย่างเดียวดาย ผู้ที่กาลังรู้สึกหมดหวังและไร้ค่า ผู้ที่
ถูกลงโทษทางสังคมโดยการตัดออกจากกลุ่ม เป็นต้น
เนื่องด้วยการตายทางสังคมอาจมาถึงก่อนการตายทางกายภาพหรือการตายตาม
หลักการแพทย์ ดังนั้นผู้ป่วยจึงต้องทุกข์ทรมานจากสภาวะดังกล่าวเป็นอย่างมาก ปัจจุบัน
ได้เกิดโจทย์สาคัญต่อระบบการแพทย์และระบบบริการสุขภาพจะจัดการอย่างไรให้การตาย
ทางสังคมของผู้ป่วยเกิดขึ้นให้ช้าที่สุด (Walter, 2015)
∞ ความตายทางสังคมวิทยา – คาถามที่รอการตอบ ∞
การศึกษาเกี่ยวกับการตายและความตายด้วยกระบวนทัศน์ทางสังคมวิทยาคือการ
ตั้งคาถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างการตาย ความตายและระบบสังคมวัฒนธรรมในมิติเชิง
เวลาและพื้นที่ นักสังคมวิทยาให้ความสาคัญกับการศึกษา วิเคราะห์เพื่อทาความเข้าใจ
สังคมตลอดจนวัฒนธรรมในมิติที่เป็นพลวัตร เคลื่อนที่และเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยง สัมพันธ์
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อย่างซับซ้อนกับมนุษย์ มนุษย์จึงแสดงออกถึงความคิดความเชื่อ และพฤติกรรมในฐานะที่
มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสังคม มนุ ษย์สร้างสังคมและสังคมก็สร้างมนุษย์ เราจึงไม่อาจ
เข้าใจมนุษย์ได้หากแยกพฤติกรรมของเขาออกจากบริบท
ในเชิงวิธีวิทยา (methodology) นักสังคมวิทยาศึกษาความตายโดยใช้กระบวน
ทัศน์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีทฤษฎีหรือแนวคิดที่หลากหลาย อาทิ แนวปฏิ
ฐานนิยม (positivist) และโครงสร้างนิยม (structuralism) ที่ให้ความสนใจศึกษาความตาย
ในภาพมหัพภาคและหาความสัมพันธ์ระหว่างการตายกับโครงสร้างทางสังคม เช่น อิทธิพล
ของชนชั้น เชื้อชาติ เพศ ศาสนา เศรษฐฐานะ และอาชีพการงานกับการตาย นอกจากนี้ยัง
สนใจตั้งคาถาม การตายและความตายที่ศึกษานั้นอาจเป็น ปรากฏการณ์ความตายรูปแบบ
ใหม่ นั ก สั ง คมวิ ท ยาบางส านั ก คิ ด เช่ น ส านั ก ประกอบสร้ า งทางสั ง คม (social
constructionism) ส านั กการตีความ (interpretivism) ใช้การศึกษาแนวปรากฏการณ์
นิยม (phenomenology) พินิจการตายในฐานะกระบวนการของชีวิตที่ ไม่อาจถูกแยกส่วน
ออกมาทาความเข้าใจได้โ ดยอิส ระแต่ถู กประกอบสร้ างขึ้ น บุคคลดารง อัตลั กษณ์
(identity) ของตนแม้เข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิต การตายและความตายของปัจเจกเป็นช่วง
เปลี่ยนผ่านของชีวิตที่ทาให้เกิดการสั่นคลอนของความเป็นตัวตนมากที่สุด
หนังสือเล่มนี้ใช้กระบวนทัศน์แบบการประกอบสร้าง (social constructionism)
การตายและความตายจึงถูกตีความในฐานะ “ประสบการณ์”ของปัจเจกมากกว่าจะเป็นตัว
แปร ประสบการณ์นี้ถู กสร้างขึ้นและมีพลวัตรอย่างสลับซับซ้อนบนปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจเจกกับสิ่งต่าง ๆ มากมาย อาทิ วัฒนธรรม ความสัมพันธ์เชิงอานาจ ร่างกาย อัตลักษณ์
อารมณ์ สถาบั น ทางสั ง คมทั้ ง ทางการแพทย์ ศาสนา การเมื อ ง เศรษฐกิ จ สื่ อ มวลชน
การศึกษา ครอบครัว เทคโนโลยี บนพื้นที่และเวลาซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมี
เป้าหมายที่จะมองไปถึงนโยบายสังคมและสุขภาพที่จาเป็นจะต้องเกิดขึ้นเพื่อรองรับความ
ตายในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองว่าท่ามกลางสังคมที่เคลื่อนที่รวดเร็ว
พรมแดนของการคิดถึงความตายในสังคมไทยจะขยับเขยื้อนอย่างไร และคนไทยจะได้รับ
ผลกระทบอย่างไร และระบบบริการสุขภาพในวาระท้ายของชีวิต อ การศึกษาความตาย
โดยนัยยะนี้จึงมีจุดเน้นที่แตกต่างไปจากการตายในทัศนะของระบบการแพทย์และศาสนาที่
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มีบทบาทผูกขาดมาอย่างยาวนานในการสร้างวาทกรรมว่าด้วยการตาย ความตาย และ
วาระสุดท้ายของชีวิตในสังคมไทย และแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์ที่เหนียว
แน่นเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างการตายและความตายกับความเป็นสังคม
การตาย ความตาย และความสัมพันธ์กับสังคม
คงไม่ เ ป็ น การเกิ น จริ ง เลยที่จ ะกล่ า วว่ าแนวคิ ด ทางสั ง คม (social thought) มี
ความสาคัญต่อการทาความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมไม่มากก็น้อยรวมทั้งเรื่องการตาย
และความตาย แต่ด้วยเหตุที่สังคมมนุษย์วิวั ฒน์ไปสู่จุดที่วิทยาศาสตร์สามารถควบคุมสังคม
และมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยิ่ง เมื่อผนวกเข้ากับความหมายทาง
วัฒนธรรมที่เป็นเรื่องต้องห้า มประเด็นการตายและความตายจึงตกอยู่ในสภาวะของการ
เป็นชายขอบในแวดวงวิชาการ แม้แต่ในสังคมตะวันตกการศึกษาเรื่องการตายและความ
ตายก็เสื่อมไปตามระดับการพัฒนาการที่ก้าวล้าขึ้นของสังคม
ถึงกระนั้นก็ตามสังคมตะวันตกมีธรรมเนียมของการนาแนวคิดทางสังคมมาใช้ใน
การอธิบายความเป็นไปและการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุ ษ ย์ กั บ สั ง คมและธรรมชาติ ม าโดยตลอด แนวคิ ด ทางสั ง คมเป็ น สภาวะกลางที่ ไ ม่ มี
สาขาวิชาใดเป็นเจ้าของอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหากแต่เป็นพื้นที่ที่แม้จะเป็นเรื่องว่าด้วย
สังคมแต่มันก็ถูกนามาอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ นับตั้งแต่ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือ
แม้กระทั่งวิชาแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเรียนรู้ว่า การค้นพบทางวิทยาศาสตร์จะไร้
ความหมายโดยสิ้นเชิงหากมันไม่สามารถตอบสนองต่อความเป็นสังคมที่ถูกสร้างขึ้นอย่าง
ซับซ้อน5 เพราะในท้ายที่สุดสิ่งที่เป็นกฎธรรมชาติที่สุด เช่น ฟิสิกส์ก็ยังเป็นไปประโยชน์เพื่อ
5

“นัก วิทยาศาสตร์จ ะไม่อาจแสดงบทวินิจ ฉัย เรื่องแรงสะท้อนจากการสร้ างทฤษฎีวิ วั ฒนาการซึ่งเกี่ ย วกั บ
ศีลธรรมของมนุษย์และจะไม่อาจประเมินความเป็น ไปได้ของเจตจ านวอิสระได้แ ม้ว่าจะศึก ษาค้ นคว้ า ด้ า น
ประสาทวิทยามาแล้วก็ตาม นอกเสียจากว่าพวกเขาจะมีแนวคิดที่ ชัดแจ้งเกี่ยวกับศีลธรรมหรือความเข้าใจเรื่อง
อิสรภาพแห่งเจตจานงดังกล่าวเสียก่อน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่ว่านักวิทยาศาสตร์จะชอบหรือไม่ ท้ายที่สุดพวก
เขาย่อมลงเอยด้วยการวิ่งตรงไปสู่ปมประเด็นที่เคยเป็นปริศนาสาหรับนักปรัชญามานานนับศตวรรษอยู่ดี ” –
(Lewen, 2015, p.21)
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การทาความเข้าใจมนุ ษ ย์ ทฤษฎีสั งคมวิทยาเป็นตัว อย่ างที่ ดีข องการเป็นจุ ดเชื่ อ มต่ อ
ระหว่างวิทยาศาสตร์และสังคม มีรากฐานทางความคิดเชิงปรัชญาสูง มันปูพื้นความคิดและ
สร้างกระบวนการคิดให้ผู้ศึกษาได้ทบทวนแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ทั้งในลักษณะที่เป็น
ปั จ เจกและโดยที่มีป ฏิสั มพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ด้วยกันเองและปฏิสั มพันธ์ที่ไม่ปรากฏชัด
ระหว่างมนุษย์กับโครงสร้าง 6 (Structure) หรือระบบสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปธรรมแต่มี
พลังมหาศาลในการขับเคลื่อนและสร้างเงื่อนไขการแสดงพฤติกรรมตลอดจนความเป็นไปได้
ในการเข้าถึงความเป็นมนุษย์ของปัจเจก แต่ในเวลาเดียวกันที่โครงสร้างกากับปัจเจกผ่าน
กรอบทางวั ฒ นธรรม ปั จ เจกในฐานะที่ มี ใ นสิ่ ง ที่ โ ครงสร้ า งไม่ มี อาทิ จิ ต ใจ อารมณ์
ความรู้สึกนึกคิดที่สร้างสรรค์ขึ้นได้โดยตัวเองก็สามารถต่อรองกับโครงสร้าง ไม่ได้ตกใน
สถานะของความเป็นเหยื่อของโครงสร้าง โครงสร้างจึงถูกปัจเจกหล่อหลอมผ่าน แนวคิด
ว่าด้วยศักยภาพและความเป็นมนุษย์ของปัจเจกในปัจจุบันจึงถูกให้ความหมายมากกว่าการ
เป็นกลไกของโครงสร้าง แต่เป็นพลังที่สร้างโครงสร้างด้วยเช่นกัน Timmerman (1994)
ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการตาย โครงสร้างทางสังคมและได้เปิดมุมมองสู่โลกของ
ปัจเจกที่มีอารมณ์และความรู้สึ กเป็ น กลไกในการตอบสนองต่อโครงสร้าง ส่งผลให้ การ
สื่อสารและการเรียนรู้เรื่องความตายของตนเองและคนรอบข้างมีความสมบูรณ์มากขึ้น
งานเหล่านี้ถูกอ้างอิงเป็นจานวนมากในฐานะที่ช่วยเชื่อมโยงความตาย ปัจเจก สู่ความเป็น
สังคมที่ถูกตีความให้ซับซ้อนกว่าแค่การอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และมีวัฒนธรรมร่วมกัน แต่
ขยายขอบเขตความเป็นสังคมออกสู่การมีปฏิสัมพันธ์ การสร้างและถูกสร้างโดยระบบอื่น ๆ

6

ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกและโครงสร้าง (Structuration) เป็นแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ใน
การศึกษาและทาความเข้าใจมนุษย์ในสังคมโดยการวิพากษ์ความสัมพันธ์ระดับจิตใต้สานึกและระดับปฏิบัติการ
ระหว่ า งมนุ ษ ย์ (agency) และโครงสร้ า ง (structure) หรื อ สิ่ ง ที่ เ ป็ น แบบแผนที่ ถู ก หล่ อ หลอมขึ้ น ผ่ า น
ประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงที่ว่าด้วยเวลาและพื้นที่ (time and spatial relation) แนวคิดนี้ได้รับความ
สนใจมากในระยะหลั ง ที่ ค วามเป็ น สั ง คมถู ก มองจากวิ ธี คิ ด หรื อ กระบวนทั ศ น์ แ บบหลั ง สมั ย ใหม่ (postmodernism) ซึ่งท้าทายความคิดดั้งเดิมที่มองสังคมแบบนิ่งสถิต (static) และมีความเสถียร บดบังความสามารถ
และเจตจานงของปัจเจกในการค้นหา ปลดปล่อย และสร้างสรรค์สังคมด้วยตนเอง Anthony Giddens และ
John Urry –นักสังคมวิทยาชื่อก้องโลกชาวอังกฤษเป็นหนึ่งในนักสังคมวิทยาและนักคิดอีกหลายท่านที่มีบทบาท
อย่างยิ่งในการสร้างข้อถกเถียงว่าด้วยแนวคิดดังกล่าว
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เช่น การแพทย์ ศาสนา และความเป็นมนุษย์ที่ต่างก็สร้างและถูกสร้าง และเป็นเส้นทางที่
กาหนดทัศนคติว่าด้วยวาระสุดท้ายชีวิตของคนในสังคม
แต่หากมองถึงการนาแนวคิดทางสังคมมาใช้ในการสร้างความเข้าใจและมุมมองต่อ
การตายและความตายที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นนับว่ายังมีอยู่น้อยมาก แต่ถึงกระนั้นการตาย
และความตายยังคงเกิดขึ้นทุกวันในสังคม ไม่ว่าสังคมนั้นจะมีระดับความเจริญมากน้อย
เพียงใดหรือจะพัฒนาไปถึงจุดใดก็ตามแต่ การตายและความตายเพียงแต่เปลี่ยนแปลงไปใน
รูปแบบที่ดูเหมือนจะสอดรับกับเงื่อนไขทางสังคมในช่วงเวลานั้น ๆ อาทิ การรับรู้ของคน
ทั่ว ไปที่ว่าด้ว ยปรากฏการณ์การป่ ว ยด้ว ยโรคมะเร็งและโรคหั ว ใจ รวมทั้งการตายจาก
อุบัติเหตุและการฆ่าตัวตายอันเป็นสาเหตุเชิงพฤติกรรมมากกว่าพันธุกรรมที่กลายมาเป็น
สาเหตุการตายอันดับต้นๆของสังคมเกือบจะทั่วโลกไม่เว้นแม่แต่ประเทศไทย หรือแม้แต่
ภาพของการตายที่มักจะเกิดขึ้นในโรงพยาบาลในสภาพที่ร่างกายของผู้ป่วยถูกโยงใยเข้ากับ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะช่วยยืดชีวิตเขาไว้ให้ยาวนานที่สุด คนในยุคปัจจุบันอาจจะนึก
ภาพไม่ออกเลยว่าการตายที่เกิดขึ้นที่บ้านและหน้าที่ นิยมของชุมชนแวดล้อมว่าด้วยการ
เยียวยาและปลอบประโลมครอบครัวผู้โศกเศร้า ปัจจุบันหน้าที่ดังกล่าวถูกทดแทนด้วยพิธี
ศพที่ถูกจัดขึ้นอย่างเป็นระเบียบและเป็นระบบในวัด จานวนผู้มาร่วมงานและพวงหรีดได้
กลายเป็นความหมายเชิงสัญลักษณ์ของการเยียวยา สะท้อนภาพของความเป็นทุนนิ ยมใน
พิธีกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้อยู่มากกว่าเพื่อผู้วายชนม์
การตายและความตายจึงเป็นสิ่งที่ถูกจัดการและถูกจัดระเบียบในทางสังคมมาโดย
ตลอด เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าสังคมมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ และได้สร้างเครื่องมือหรือ
ระบบในการจัดการกับการตายและความตายไว้อย่างสลับซับซ้อน โดยสังคมสมัยใหม่สร้าง
ระบบการแพทย์ไว้เป็นหลักในการตอบสนองต่อการเจ็บป่วยและการตาย สถาบันทาง
สังคมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นรัฐ ศาสนา ชุมชน ครอบครัวล้วนมีบทบาทที่แตกต่างกันไปเมื่อ
ต้องเกี่ยวข้องกับการตายและความตาย อาทิ ในระดับรัฐที่มีหน้าที่ต้องปกป้องอธิปไตยของ
ประเทศ การตายในทัศนะของรัฐอาจหมายถึงการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีความจาเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง การตายหมายถึงการมีทรัพยากรน้อยลง และ
หากการตายนั้นเป็นการตายของบุคคลสาคัญหรือมีสถานภาพทางสังคมสูงย่อมมีผลกระทบ
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ต่อขวัญและกาลังใจของสาธารณะ7 และอาจมีผลต่อความมั่นคงและอานาจอธิปไตยของรัฐ
หากการตายนั้นเกิดกับผู้นาหรือประมุขของประเทศ หรือการตายของคนจานวนมากใน
เวลาเดียวกันจากเหตุการณ์เดียวกัน 8 รัฐจึงจาต้องมีแบบแผนในการรองรับความเสี่ยงที่จะ
เกิดจากการสูญเสียบุคคลสาคัญไว้อย่างรอบคอบ การไว้ ทุกข์มีความจาเป็นในสังคมมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ ในฐานะของเครื่องมือในการจัดระเบียบสังคมและการหล่อหลอมความรู้สึก
(collective sentiment) ให้เกิดเอกภาพในวาระแห่งความสูญเสีย ถือเป็นกระบวนการ
เยียวยาในทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ในอีกมุมหนึ่งของการตายที่เกิดขึ้นกับคนทั่วไป รัฐมีส่วน
เข้ามาจัดการน้อยมากแตกต่างจากการของบุคคลสาคัญ การตายของบุคคลทั่วไปรัฐเพียง
แสดงการรับรู้ด้วยการออกใบมรณะบัตร แต่ครอบครัวและศาสนาจะมีบทบาทและความ
รับผิดชอบเต็มที่ต่อการตายนั้น และหากเป็นการตายที่เกิดขึ้นโดยผิดธรรมชาติ 9หรือการ
ตายที่เกิดขึ้นในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงาน รัฐโดยเจ้าหน้าที่ตารวจจะมีบทบาทใน
การกากับให้มีการชันสูตรพลิกศพ การพิสูจน์หลักฐาน และการพิจารณาคดีในศาลเพื่อหา
ผู้รับผิดตามกฎหมาย ซึ่งจะมีผลให้เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นในสังคม ตัวอย่างเหล่านี้
สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าการตายและความตายนั้นไม่ใช่ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้น
โดยไร้การควบคุม แต่การตายและความตายมีความหมายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่าง
ชัดแจ้งในลักษณะที่สังคมมีส่วนในการกาหนดสิ่งแวดล้อม (โอกาสทางสังคมและความเสี่ยง
ของปัจเจก) การจัดการ (ระบบหรือสถาบันทางสังคม และนโยบาย) และการตอบสนอง
(ค่านิยมและวัฒนธรรม) ต่อการตายและความตายของปัจเจกบุคคลอย่างแตกต่างกันไปใน
แต่ละช่วงเวลาและบริบทที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยนัยยะนี้ความตายจึงเป็นมากกว่า
เรื่องของปัจเจก แต่เป็นเรื่องของสังคมอย่างปฏิเสธไม่ได้
7

อาทิ การตายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในกรุงปารีสของไดอาน่า เจ้าหญิงแห่งเวลส์ ในวันที่ 31 สิงหาคม ปี
ค.ศ.1997 หรือการถูกลอบสังหารของประธานาธิบดีอับบราฮัม ลินคอน และประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคเนดี้
แห่งสหรัฐอเมริกา และเหตุการณ์เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่
13 ตุลาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา เป็นต้น
8
เหตุการณ์ก่อการร้าย 9/11 หรือวินาศกรรม 11 กันยายน พ.ศ.2544 ในมหานครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา โดย
กลุ่มมุสลิมอัลกออิดะฮ์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 3,000 คน
9
ได้แก่ การฆ่าตัวตาย การถูก ผู้อื่นทาให้ตาย การถูก สัตว์ทาร้าย การตายโดยอุบัติเหตุ และการตายโดยไม่
ปรากฏเหตุ
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ความสัมพันธ์ระหว่างการตาย-ความตายของปัจเจกและสังคมนั้นเป็นสิ่งที่นักสังคม
วิทยาและนั กสั งคมศาสตร์ ส าขาอื่น ๆ เช่น มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา ได้
ทาการศึกษาด้วยแนวคิดและวิธีการที่หลากหลาย นักมานุษยวิทยาศึกษาความตายในเชิง
วัฒนธรรมและการแสดงออกทางวัฒนธรรมเพื่อการจัดการกับการตายและความตาย งาน
ทางมานุษยวิทยามักเป็นมุมมองต่อความตายในเชิงพิธีกรรมข้ามวัฒนธรรมเพื่อให้มองเห็น
บทบาทของวัฒนธรรมและกลไกระดับจุลภาคต่อการทาความเข้าใจการตายและความตาย
ในสั ง คมทั้ ง หลาย เช่ น Lock (2002) ได้ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารศึ ก ษาแบบชาติ พ รรณวรรณา
(ethnography) เพื่อศึกษาความแตกต่างและจุดร่วมระหว่าง 2 ระบบวัฒนธรรมที่มีพื้น
ความคิดทางศาสนาแตกต่างกัน ได้แก่ สังคมญี่ปุ่นและสังคมอเมริกันในการทาความเข้าใจ
ประเด็นการบริจาคอวัยวะและการสร้างความหมายหลังการได้ชีวิตใหม่เพื่อให้มองเห็น
กระบวนการทางวัฒ นธรรมที่ซับ ซ้อนที่แสดงออกผ่ านทัศนคติ เป็นต้น ในอีกด้านหนึ่ง
จิตวิทยามักสนใจศึกษาความตายผ่านแนวคิดกลไกการทางานของจิต เช่น การปรับตัว การ
ยอมรับ และกระบวนการทางอารมณ์ที่บุคคลเผชิญเมื่อเกิดการตาย เช่น ความโศกเศร้า
(grief) และความรู้สึกสูญเสีย (bereavement) และอธิบายกระบวนการเหล่านั้นในระดับ
ปั จ เจก แม้จ ะเป็ น คาอธิบ ายที่ มุ่ ง เป้ าไปยั งปั จเจก แต่งานทางจิ ตวิ ทยาก็ส ะท้ อนความ
เชื่ อ มโยงระหว่ า งปั จ เจกกั บ สั ง คมไว้ อ ย่ า งชั ด เจน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การอธิ บ ายการ
แสดงออกถึงความโศกเศร้านั้นแท้ที่จริงเป็นเรื่องทางสังคมมากกว่าเรื่องของจิตใจ กล่าวคือ
สั งคมเป็ น กรอบในการก าหนดว่ า พื้น ที่ และกาละเทศะที่ บุ คคลสามารถแสดงออกทาง
อารมณ์ได้โดยชอบธรรมและจะได้รับการสนับสนุนนั้นมีขอบเขตกว้างหรือแคบอย่า งไร
สังคมมักใช้ระบบวัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมว่าด้วยความเป็นเพศ โดยเพศชายจะสามารถ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ในขอบเขตที่จากัดกว่าเพศหญิงแม้ทฤษฎีทางจิตวิทยาจะอธิบายว่า
การแสดงออกถึงความเศร้าโศกเสียใจนั้นขึ้นอยู่กับระดับความผูกพันที่บุคคลนั้นมีต่อผู้ที่
จากไป แต่จะอย่างไรก็ตาม การศึกษาการตายและความตายโดยศาสตร์ต่าง ๆ สามารถ
ประกอบกันเข้าเป็นองค์ความรู้ที่กว้างขึ้นและเปิดโลกทัศน์ต่อการตายและความตายของผู้
ศึกษาให้กว้างไกลขึ้น ที่สาคัญมากอีก ประการหนึ่งนอกจากเรื่องของข้อค้นพบจากงาน
การศึกษาของสาขาวิชาต่าง ๆ เรายังสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าเส้นแบ่งระหว่างความเป็น
ศาสตร์ต่าง ๆ เริ่มจางลงเมื่อจุดสนใจระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ พุ่งตรงมายังความซับซ้อนของ

บ้านสุดท้ายของชีวิต | 23

ความเป็นมนุษย์มากขึ้นเรื่ อย ๆ10 แต่แม้องค์ความรู้เกี่ยวกับการตาย-ความตายในทาง
สังคมแม้จะมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ เช่น อานาจ เพศวิถี การพัฒนา ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม แต่ก็อาจเรียกได้ว่ามากพอที่จะทาให้ได้ความเข้าใจร่วมกันประการหนึ่งว่าการ
ตายและความตายไม่อาจถูกศึกษาโดยปราศจากแนวคิดที่เริ่มต้นและพัฒนาไปบนความเป็น
สังคม

10

ในปัจจุบันเส้นแบ่งระหว่างศาสตร์ในโลกที่เคยถูกแบ่งเป็น วิทยาศาสตร์ (sciences) สังคมศาสตร์ (social
sciences) และมนุษยศาสตร์ (humanities) ที่ต่างเคยสถาปนาตนเองเป็นกระบวนทัศน์หลักในค้นหาความรู้
และความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติและมนุษย์ หรือที่เรียกว่า “Three Cultures” เริ่มบางลงเรื่อย ๆ และกาลังมีข้อ
ถกเถียงว่ากระบวนทัศน์หลักทั้ง 3 นี้กาลังจะหายไปและเกิดเป็นสิ่งใหม่ที่เรียกว่า “ศาสตร์ใหม่” หรือ “New
Science” ที่มีเป้าหมายเดียวคือเพื่อศึกษาสิ่งใดก็ตามที่กาลังเกิดขึ้นและดารงอยู่ในสังคมที่มีลักษณะซับซ้อน
อย่างสูง (complexity) และอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจย้อนกลับได้ (irreversibility) และไม่มีความเป็นไปได้เลยที่จะ
พยากรณ์ (impossibility of prediction) หรือคาดเดาสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ส่งผลให้เกิดแรงขับเคลื่อนที่จ ะ
ทะลายกาแพงของการศึกษาด้วยวิธีการหรือระเบียบวิธีที่เฉพาะเจาะจงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.binghamton.edu/fbc/publications/gulbenkian.html#description

..... บทที่ 2 ......
สภาวะทางสังคมกับการสร้างความหมายและประสบการณ์ของการตายและความตาย

 Modern Society
 Post-modern Society
 Post-humanistic society
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สภาวะสังคมกั บการกาหนดความหมายและประสบการณ์ ของการตายและความ
ตาย: MODERNISM, POST-MODERNISM และ POST-HUMANISM
การศึ ก ษาความตายด้ ว ยมุ ม มองเชิ ง สั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยามั ก ตั้ ง ต้ น ที่
สมมุ ติ ฐ านส าคั ญ ว่ า ความตายในฐานะประสบการณ์ ที่ มี ค วามหมายของมนุ ษ ย์ มี
ความสั มพัน ธ์กับบริบ ททางสังคมอย่ างลึ กซึ้งและแยบยลที่สุด Beck (1992) วิพากษ์ว่า
สังคมคือพื้นที่ในการสร้ างชีวประวัติของปัจเจก (socio-biographical situations) ผ่าน
กระบวนการอันซับซ้อน Hellsten (2015) กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าไม่เพียงแต่ความตาย
เท่านั้นที่เป็นจุดเปลี่ยนผ่านของชีวิต แต่วิธีการที่คนให้ความหมายกับชีวิต การตายและ
ความตายก็กาลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนผ่านบนเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเช่นกัน การ
เปลี่ยนผ่านทางความคิดดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หรือสภาวะ
ที่สังคมเคลื่อนที่ในเชิงอุดมการณ์จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โครงสร้างและสภาวะสังคม
ในแต่ละยุคสมัยในแต่ละช่วงเวลาจึงมีบทบาทอย่างสูงต่อการประกอบสร้างความหมายและ
ประสบการณ์การตายและความตายของมนุษย์ให้มีความแตกต่างกันออกไป หากพิจารณา
ในความหมายเช่นนี้แล้ว ย่อมจะมองเห็นได้ว่าการมองเห็นพลวัตรและจุดเปลี่ยนผ่านของ
การ ย่อมเป็นคุณูปการต่อการวางแผนหรือการพัฒนานโยบายที่จะรองรับเท่าทัน
สังคมวิทยาเป็นศาสตร์ป ระเภทหนึ่งที่ ตระหนักรู้ถึงความเป็นพลวัตรของสั ง คม
นับตั้งแต่ยุคของการก่อตั้งศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาสังคมอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ August Comte (1798-1857) ชาวฝรั่งเศสผู้ได้รับการสถาปนาเป็นบิดาของ
สังคมวิทยาได้อธิบายไว้ในชุดหนังสือชื่อ The Course in Positive Philosophy (18301842) ว่าวิวัฒนาการของสังคมจะเกิดขึ้นเป็น 3 ช่วงหรือที่เรียกกันว่า The law of the
three stages โดยเริ่มต้นจากการเป็ นสังคมที่มนุษย์มีความเชื่อในเทพเจ้าและสิ่ งเหนือ
ธรรมชาติ (theological stage) เป็ น ช่ ว งเวลาและเป็ น พื้ น ที่ ท างสั ง คมที่ ยั ง ไม่ มี ค วาม
เจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง เหนื อ ธรรมชาติ คื อ ค าอธิ บ ายเดี ย วที่ ม นุ ษ ย์ มี ต่ อ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติและความระส่าระสายในสังคม และเมื่อความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์มีมากขึ้น สิ่งเหนือธรรมชาติมีบทบาทต่อมนุษย์ในฐานะนามธรรมบางอย่าง
(abstract power) ซึ่งเป็นพลังที่อยู่นอกเหนือการรู้เห็นของมนุษย์ สังคมวิวัฒน์เข้าสู่ยุค
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อภิปรัชญา (metaphysical stage) ซึ่งมนุษย์ยังไม่อาจหลุดพ้นไปจากความเชื่อที่มีต่อพลัง
เหนื อธรรมชาติโ ดยสิ้ น เชิง แต่มนุ ษย์ ใช้ความเป็นนามธรรมในการอธิบายสภาวะที่ อยู่
นอกเหนือการรับรู้ โดยเฉพาะในเรื่องของชีวิต การเปลี่ยนแปลง ความตาย เช่น การเปลี่ยน
ผ่านของจิตวิญญาณ การกลับมาเกิดใหม่ และเมื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้
สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมให้เป็นที่ประจักษ์ มนุษย์เริ่มเชื่อในศักยภาพอันไร้
ขอบเขตของตน วิทยาศาสตร์ได้กลายมาเป็นทั้งเครื่องมือในการสร้างสรรค์สังคมมนุษย์และ
ยังเป็นอุดมการณ์ในการพัฒนาสังคมมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ Comte ให้นิยามของ
สังคมในช่วงนี้ว่าสังคมปฏิฐานนิยม (positivist stage) ตรรกะ ความคิดเชิงเหตุผล การ
วิเคราะห์ และกระบวนการหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์ทั้งหมดได้แทรกตัวเข้าไปอยู่ในทุก
กิจ กรรมของมนุ ษย์ รวมทั้งการทาความเข้า ใจ ภูมิปัญญาของมนุษ ย์จ ะได้ย กระดั บ สู่
จุ ดสู งสุ ด แม้แนวคิดการวิวัฒ น์ ของสั งคมจะถูกวิพากษ์ ถึงความไม่ยืดหยุ่นและอาจไม่
สอดคล้องเท่าใดนักกับข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์ที่ไม่ได้
แต่ ป ระการหนึ่ ง ที่ น่ า จะเป็ น จริ ง อยู่ ไ ม่ น้ อ ยก็ คื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ว่ า ในแต่ ล ะช่ ว งเวลาการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมย่อมนาไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางความคิดที่มนุษย์มีต่อ
ตนเองและจักรวาล แต่ละช่วงของวิวัฒนาการจึงเป็นตัวแทนของอุดมการณ์ทางความคิดที่
เป็ น แรงขับ เคลื่ อนการสร้ า งสรรค์ และท าลายล้ างของมนุ ษย์ และนี่คือประเด็น ที่ เ ป็ น
สาระสาคัญของหนังสือเล่มนี้
น่าสังเกตว่าพัฒนาการทางความคิดของมนุษย์แต่ล ะช่วงเวลามักจะสัมพันธ์กับ
ระดับของการพัฒนาในเชิงวัตถุค่อนข้างมาก คุณค่าของวิทยาศาสตร์อยู่ที่มันสามารถ
ปลดปล่อยมนุษย์ออกจากความไม่รู้ เพราะกระบวนการหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์จะช่วย
ตอบสิ่งที่เป็นข้อสงสัยของมนุษย์ได้ไม่รู้จบ และจะช่วยยกระดับสังคมมนุษย์ให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ
เป้าหมายของวิทยาศาสตร์ในท้ายที่สุดจึงเป็นไปเพื่อการสร้างสังคมที่ดีต่อการมีชีวิตของ
มนุษย์ เราให้ความหมายของคาว่าสังคมที่ดีว่าสังคมสมัยใหม่ เป็นความใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ ความเป็นสังคมสมัยใหม่อาจมีความหมายใกล้เคียงกับสังคมปฏิ
ฐานนิยมที่ Comte นิยามไว้ หรืออาจจะเป็นไปได้หรือไม่ที่ความเป็นสังคมสมัยใหม่ คืออีก
สภาวะหนึ่งที่อยู่เหนือจินตนาการของ Comte แต่เป็นสภาวะทางสังคมที่วิวัฒน์ต่อมาจาก
สั งคมแบบวิทยาศาสตร์ ในยุ คปฏิ ฐ านนิ ย มก็เป็ นได้ งานของ Giddens (1990) ปฏิเสธ
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คาอธิบายเชิงวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ในลักษณะที่เป็น ‘Grand narrative’11 และเห็น
ว่าเพื่อที่จะมองไปในอนาคตก็ดีหรือเพื่อหาความหมายแห่งอดีตก็ดี ประวัติศาสตร์ควรถูกรื้อ
สร้างและทาความเข้าใจใหม่
การเปลี่ยนผ่านของสังคมและการดารงอยู่ในสังคมในช่วงเวลาต่าง ๆ มีความหมาย
อย่างลึกซึ้งต่อการทาความเข้าใจว่ามนุษย์ให้ความหมายต่อการตาย ความตาย รวมไปถึง
การมีชีวิตและวงจรของการดารงอยู่ทั้งหมดอย่างไร ในที่นี้จะได้กาหนดเป็น 3 ช่วงเวลา
ได้แก่ (1) สังคมสมัยใหม่ – modern society (2) สังคมหลังสมัยใหม่ – postmodern
society และ (3) สังคมหลังมนุษยนิยม – post humanist society อนึ่ง คาว่าช่วงเวลา
ในที่นี้ไม่ได้มีความหมายถึงการขาดจากหรือการจบสิ้นของช่วงก่อนหน้า แต่เป็นเส้นเวลาที่
มีความต่อเนื่อง ทว่าได้เกิดสภาวะของการขาดช่วง ในทรรศนะของ Giddens การเปลี่ยน
ผ่ า นของช่ ว งเวลาหรื อ ยุ ค สมั ย ในสั ง คมเป็ น สภาวะของการขาดช่ ว งขาดตอน
(discontinuities) ของระเบี ย บทางสั ง คมเดิ ม ในหนั ง สื อ The Consequences of
Modernity (Giddens 1990) Giddens ชี้ว่าลักษณะที่เกิดขึ้นในช่วงการเปลี่ยนผ่านอาจ
พิจารณาได้จากปัจจัยต่อไปนี้
• ความเร็วของอัตราการเปลี่ยนแปลง (pace of change)
• ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลง (scope of change)
• การเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันทั้งในเชิงรูปแบบและความสาคัญ (Nature of
modern social institution)
ผู้เขียนมองว่าสังคมไทยได้เข้าสู่ความเป็นสังคมสมัยใหม่แล้วโดยสมบูรณ์ และด้วย
พลังที่ไม่อาจต้านทางของระบบโลก สังคมไทยอาจจะกาลังอยู่ในช่วงของการขาดช่วงขาด
ตอนของระเบียบทางสังคม โดยไม่ได้ตัดขาดออกจากการเป็นสังคมสมัยใหม่ ทว่ามีกลิ่นอาย
ของความเป็ น หลั งสมัย ใหม่ และหลั งมนุ ษยนิยมมากขึ้ น ซึ่งหมายถึงการคาดหมายว่ า
ทรรศนะ มุมมอง และประสบการณ์ของคนไทยที่มีต่อการตายและความตาย ตลอดจน
ตัวเลือกและทางเลือกต่าง ๆ ที่มีในตลาดทุนนิยมและระบบบริการสุขภาพจะเปลี่ยนแปลง
11

เรื่องราวที่แสดงออกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือการที่สังคมที่แตกต่างถูกจัดระเบียบโดยกติกา
เดียวกันอย่างเป็นสากลทั่วโลก
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ไป การคาดหมายถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ในเชิงนโยบายที่จะมีไว้
เพื่อการรองรับการตายที่จะเกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและรูปแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนก็
เป็นได้
(1) Modern Society – การแพทย์ในทุนนิยมและการบริโภค
ภาพฉายของความตายในสั งคมสมัยใหม่: TRAJECTORY OF DYING IN
MODERN LIFE
“....ตั้งแต่ยังเล็กเราเรียนรู้ว่าเวลาเป็นของหายากจาเป็นต้องใช้มันอย่างคุ้มค่าและ
รีบเร่ง ชีวิตที่เริ่มต้นในวัยอนุบาลนั้นช่างมีเรื่องที่ต้องทามากมาย ทั้งการเรียน การสอบ
กิจกรรมเตรียมความพร้ อม พัฒนาทักษะ เสริมศักยภาพ ทั้งดนตรี กีฬา ศิลปะและอีก
สารพัดเอาเวลากว่ าครึ่งของวันไปจากเรา ความทรงจาของเราค่อนข้างลางเลือนเมื่อต้อง
ทบทวนถึงวันเวลาที่เราได้เล่นอะไรตามใจอยาก ได้เห็นโลกในแบบที่อยากเห็น
เราไม่เต็มอิ่มนั กกับ ความรู้ สึ กที่ ได้ส นุกสนานและมีความสุ ขกั บครอบครัว เรา
เติบโตมาในโลกที่ทุกสิ่งรอบตัวหมุนเร็วมาก เร็วเสียจนเราต้องวิ่งให้เร็วกว่า ชีวิตในโลกคือ
การแข่งขันต่อสู้เพื่อพิสูจน์ให้คนอื่น ๆ เห็นว่าเราจะมีอนาคตที่ดี มีอาชีพที่ดี มีค่าตอบแทน
สูงๆ มันคือบาดแผลในใจทุกครั้งที่ไม่สามารถควบคุมให้ทุกอย่างเป็นดังใจ ความพ่ายแพ้ทา
ให้ตัวตนของเราพังทลาย รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า ไร้ความหมาย ไม่มีอะไรดี
ความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้ามีอยู่ในทุก ๆ วันที่ต้องผลักดันตัวเองให้เร่งสร้างชีวิตที่
สมบูรณ์พูนสุข ตัวเลขหลายหลักในบัญชีธนาคาร ข้าวของเครื่องใช้มากมาย รถหรู บ้านหลัง
ใหญ่ และสารพัดสิ่งอานวยความสะดวกสบายคือสิ่งที่เราปรารถนา เพราะมันทาให้ใครต่อ
ใครชื่น ชมยกย่ องในความส าเร็จ ของเรา เราพร้อมที่จะแลกความอบอุ่นของครอบครัว
ความรู้สึกดี ๆ กับคนใกล้ชิด และมิตรภาพที่แท้จริงกับใครอีกหลาย ๆ คนเพื่อให้ได้มาเพื่อ
ความสาเร็จนี้
เวลา 24 ชั่วโมงในหนึ่งวันกับการทาเพื่อตัวเองดูจะไม่พอ เรารู้สึกเหมือนไม่มีเวลา
สาหรับใครเลย ความจาเป็นของชีวิตเราช่างมีมากมายเกินกว่าจะสละเวลาไปทาอะไรเพื่อ
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ใครได้ เมื่อเราแต่งงานและมีลูกคงไม่แปลกอะไรถ้าเราจะบริหารจัดการความสัมพันธ์นั้นใน
แบบที่เราโตมา เมื่อถึงเวลาที่พ่อแม่ที่ป่วยไข้ ดีที่สุดที่เราทาได้คือส่งท่านถึงมือหมอ บอก
หมอให้ทาเต็มที่ที่สุด และไปเยี่ยมท่านบ้างถ้ามีเวลา ถ้าจะให้ดีคงต้องจัดหาหรือจ้างคนมา
เฝ้าท่านเพราะเขาคงมีเวลาให้พ่อแม่เราได้เต็มที่กว่าเรา
ภาพของพ่อแม่ที่นอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลที่ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าเป็นที่ ๆ ดีที่สุดที่เขา
จะอยู่ในยามนี้ พ่อแม่มีเพื่อนร่วมชะตามากมายที่นั่น ต่างกันไปบ้างก็ที่บางคนยังหนุ่มยัง
สาว และอยู่คนเดียวไม่มีมีครอบครัว ไม่มีลูกหรือคู่ชีวิตมาคอยดูแล ซ้าร้ายเพื่อนร่วมชะตา
บางคนยังเป็นเด็กเสียด้วยซ้า สิ่งที่ทุกคนมีร่วมกันคือโรคร้ายแรงที่ทาให้เวลาบนโลกใบนี้
เหลือน้อยนัก .. และดูเหมือนทุกคนก็รู้ความจริงข้อนี้ดี คู่ขนานกับภาพนั้นคือภาพของ
แพทย์-พยาบาลที่ทาหน้าที่ของเขาเพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตยาวนานที่สุด วันทั้งวันที่พวกเขาวิ่ง
เขาวิ่งออกห้องผู้ป่วยให้การดูแลผู้ป่วยตามที่กาหนดไว้เป็นระเบียบแบบแผนอย่างค่อนข้าง
จะเคร่งครัด หลายครั้งที่ระลึกถึงภาพวันท้ายๆของชีวิตพ่อแม่ที่นอนนิ่งในห้องสี่เหลี่ยม
เล็ก ๆ รายล้อมไปด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่างที่ผอมและทรุดโทรมลง
อย่างมากนั้นถูกต่อด้วยเครื่องช่วยหายใจ ท่อให้อาหารทางจมูก และไม่นานหลังจากนั้นก็
เปลี่ยนเป็นการเจาะคอ เราสังเกตว่าพ่อแม่ไม่เคยยิ้มอีกเลยหลังจากวันนั้น เราไม่แน่ใจว่า
ท่านได้สติหรือไม่แต่เรารู้สึกแทนว่าท่านคงเจ็บมากทุกครั้งที่ท่านถูกเจาะเลือดวันแล้ววันเล่า
บางวันหลายๆครั้ง และอีกหลายครั้งที่เข็มน้าเกลือและสารอาหารถูกแทงลงบนแขนสีคล้า
นั้นเพื่อหวังให้ร่างกายของท่านลุ กขึ้นมาต่อสู้ บางวันเพื่อนร่วมชะตาบางคนก็จากไป เพื่อน
ร่วมชะตาคนใหม่เข้ามาแทนที่ เตียงทุกเตียงในโรงพยาบาลคงไม่เคยได้ว่างเว้นที่จะต้อนรับ
และอีกหลายวันที่เราไม่อาจแวะเวียนไปเยี่ยมท่านได้ และหากนึกย้อนไป..มันคงจะดีไม่น้อย
ถ้าในวันนั้นหมอบอกเราได้ว่าพ่อแม่จะจากไปวันไหนเวลาไหน เราจะได้พยายามจัดเวลามา
ดูใจท่านให้ทัน.. แต่มันก็สายเกินไปแล้วเพราะท่านได้จากไปอย่างเงียบๆลาพังคนเดียวใน
โรงพยาบาล
มาถึงเวลานี้ที่ผ่านไปแล้วครึ่งชีวิต สังขารเริ่มอ่อนแรง ความเจ็บป่วยเริ่มมาเยือน
เราเริ่มรู้สึกว่าโลกหมุนเร็วเกินไปแล้ว เรามองหาพื้นที่ที่จะนั่งพักเพื่อปลดวางความเหน็ด
เหนื่อยที่สะสมมาทั้งชีวิต พื้นที่เพียงเล็ก ๆ ที่มีใครสักคนอยู่ตรงนั้น อยู่เป็นเพื่อนกัน พูดคุย
ไต่ถาม รับฟัง แค่พอให้เวลาผ่านไปอย่างไม่เงียบเหงานัก แต่แปลกที่เรากลับรู้สึกอ้างว้าง
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และโดดเดี่ยวท่ามกลางผู้คนมากมาย ช่างเป็นความรู้สึกที่น่าหวาดหวั่นและเศร้าสลดใจยิ่ง
นักที่ได้รู้ว่าไม่มีใครว่างสาหรับเรา
กว่าที่เราจะได้เรียนรู้ว่าทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงที่สั่งสมมาทั้งชีวิตไม่อาจ
เติมเต็มช่องว่างในจิตใจที่เคว้งคว้างและไม่อาจสร้างความสุขที่จีรังก็อาจเป็นเวลาที่ สาย
เกินไป เพราะชีวิตไม่อาจหาความแน่นอนได้ เวลาของเราอาจมาถึงโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว เราอาจ
ต้องรับมือกับสัจธรรมแห่งชีวิตในยามที่เราพรั่งพร้อมแวดล้อมด้วยความสาเร็จ การเจ็บป่วย
ที่ร้ายแรงและความตายอาจมาทักทายเราในวัยที่ยังหนุ่มแน่น หรือเราอาจต้องเผชิญความ
กลัวที่ต้องจากโลกนี้ไปในยามชราที่เรารู้สึกโดดเดี่ยวและอ่อนแอที่สุด ไม่ว่าจะอย่างไรเรา
คงเสียดายยิ่ งนั กที่ไม่เคยได้เตรีย มตัว ไม่เคยได้เตรียมใจที่จะต้อนรับวันนั้นที่ต้องมาถึง
เพราะเราไม่เคยเปิดโอกาสให้ตัวเองได้คิดว่าเราจะต้องป่วย ต้องแก่ และต้องตาย ....”
ข้างต้นคือภาพของความเป็นมนุษย์ในสังคมไทย – คนไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการพัฒนาประเทศตามแนวทางทุนนิยมซึ่งเรียกขานกันในนาม
การพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม และนับแต่นั้นมาทุนนิยมได้เติบโต
อย่างฝังรากลึกในสังคมไทย วิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมและความเป็นชุมชนที่ผูกพันเหนียว
แน่นอันเป็นที่มาของรอยยิ้มและโลกทัศน์ “สบายๆ” แบบคนไทยก็ค่อยๆถูกแทนที่ด้วยการ
แข่งขันและการสะสมความสุขผ่านเงินตรา – สัญลักษณ์แห่งความร่ารวย โลกทัศน์แบบทุน
นิยมไม่เพียงแต่จัดระเบียบในเชิงเศรษฐกิจและการเมือง แต่มันได้บูรณาการตัวเองเข้ากับ
ระบบที่เป็นความจาเป็นของชีวิตด้านอื่น ๆ อีกด้วย ทุนนิยมจึงเป็นกลไกผูกขาดที่สาคัญใน
การจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบที่ขาดไม่ได้ของชีวิต การศึกษาและ
การแพทย์เป็นตัวอย่างที่ชัดที่สุดที่ชี้สะท้อนภาพความเหลื่อมล้าระหว่างคนจนและคนรวย
นับวันจะยิ่งห่างออกไปเรื่อย ๆ ด้วยอิทธิพลของทุนและเงินตรา
นอกจากนี้แล้วเรื่องราวข้างต้นยังบอกเล่าถึงวิถีชีวิตของชนชั้นกลางซึ่งเป็นคนส่วน
ใหญ่ของประเทศ พวกเขาใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเพื่อทางานสร้างฐานะและสร้างครอบครัว
และเพื่อเหตุผลอื่น ๆ อีกร้อยแปด เรื่องราวของพวกเขาดาเนินไปอย่างคล้ายคลึงกันในเชิง
อุดมการณ์ แต่ละเอียดอ่อนยิ่งนักในองค์ประกอบที่สร้างเรื่องราวเหล่านี้ขึ้น พวกเขามาถึง
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จุดสิ้นสุดของการเดินทางในสังคมที่หล่อหลอมให้พวกเขามีชะตาชีวิตที่โดดเดี่ยวในวาระ
สุดท้ายของชีวิต
งานทางสังคมวิทยานับตั้งแต่ยุคคลาสสิกเป็นต้นมาแม้จะไม่กล่าวถึงผลกระทบของ
สั ง คมกั บ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความตายโดยตรง แต่ ไ ด้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น อย่ า งชั ด เจนถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบริบททางสังคมกับวิถีชีวิตและรูปแบบของการตายและความตายที่
ปรากฏ อาทิ Durkheim (1915) ได้ใช้ประเพณีการทาศพเป็นหน่วยการวิเคราะห์และได้มา
ซึ่งข้อสรุปว่าศาสนามีผลต่อความเป็น ปึกแผ่นทางสังคม (solidarity) ศาสนาเป็นสิ่งที่ผู้คน
ยึ ด เหนี่ ย วและเป็ น สื่ อ กลางในการรวมตั ว กั น ในสั ง คม และการฆ่ า ตั ว ตายกลายเป็ น
ปรากฏการณ์ที่พบได้มากขึ้นในสังคมอุตสาหกรรม (industrial society) โดยเขาได้อธิบาย
ว่าเมื่อสังคมอยู่ในสภาวะไร้ระเบียบ (anomy) ที่ความยึดเหนี่ยวกับศาสนาในเชิงจิตใจและ
การปฏิบัตินั้นถูกทาให้ขาดสะบั้นลงจากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเข้า
มาของทุนนิยมที่เปลี่ยนแปลงวิถีการดารงชีวิตให้มีความเป็นปัจเจก (individualism) มาก
ขึ้น ผูกพันกับผู้อื่นน้อยลง และต้องแข่งขันกันท่ามกลางความไร้ระเบียบนั้นเป็นสิ่งที่สร้าง
ความอ่อนแอให้เกิดขึ้นในจิตใจ ทุนนิยมและบรรยากาศของความแปลกแยกโดดเดี่ยวได้
ลิดรอนความเข้มแข็งและความสามารถในการปรับตัว ส่งผลให้พวกเขารู้สึกไร้ซึ่งทางออกใน
ชีวิต และไม่อาจหาความหมายของการมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีก ด้วยเหตุนี้การฆ่าตัวตายจึง
ไม่ใช่เรื่องปัจเจกโดยสมบูรณ์แต่มันเป็นรูปแบบของการตายและเป็นความหมายของความ
ตายที่เกิดจากและเป็นผลผลิตของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่เคยเป็น ในขณะที่
Durkheim มองเห็นจุดจบของปัจ เจกในสังคมที่ไร้ระเบียบ แต่ Max Weber ในหนังสื อ
The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (1930) กลับเห็นว่าคริสต์ศาสนา
นิกายโปรเตสแตนต์ (Protestant) นิกายคาลวิน (Calvinism) ที่ความเชื่อหลังความตาย
เป็นแรงขับเคลื่อนเชิงระบบที่ทาให้เกิดอุดมการณ์การใช้ชีวิตแบบ Protestant’s Ethic ที่
เน้นการทาชีวิตในปัจจุบันด้วยความมุ่งมั่นให้เต็มที่ที่สุดในทุก ๆ ด้าน เพราะไม่มีสิ่งใดได้มา
โดยปราศจากความพยายาม และแนวคิดดังกล่าวคือพลังในการสร้างโครงสร้างของสังคม
ตะวันตก และเป็นวัฒนธรรมหรือรากฐานของการพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมทุนนิยมและ
ปัจเจกนิยม
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อย่างไรก็ดี สังคมสมัยใหม่ซึ่งมีความสลับซับซ้อน และมีผลต่อการดารงชีวิตของ
มนุษย์อย่างลึกซึ้งที่สุดนั้นมีลักษณะเชิงโครงสร้างสาคัญบางประการที่จะสามารถใช้อธิบาย
และสร้างความหมายของการเจ็บป่วยและการตายที่เกิดขึ้นในสังคมสมัยใหม่ได้ชัดเจนขึ้น
โดยจะอภิปรายอย่างกว้างๆไว้ ณ ที่นี้ 4 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาอุตสาหกรรมและการ
ทางานของระบอบทุนนิยม ปรากฏการณ์ใหม่ความเสี่ยงภัยในสังคม ความเป็นปัจเจกนิยม
และสภาวะโลกวิสัย หรือ โลกียนิยม
∞ การพัฒนาอุตสาหกรรมและทุนนิยม (industrialisation & capitalism) ∞
Giddens (1990, p.4) กล่าวว่าความเป็นสมัยใหม่ได้นาการเปลี่ยนแปลงในอย่าง
ใหญ่หลวงมาสู่ชีวิตมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน การเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ทรงพลังพอที่จะผลิกโฉม
หน้ า วิ วั ฒ นาการของสั ง คมมนุ ษ ย์ ยิ่ ง กว่ า ช่ ว งการเปลี่ ย นแปลงใด ๆ ในประวั ติ ศ าสตร์
ลักษณะสาคัญที่สุดประการหนึ่งที่เป็นพลังขับเคลื่อนของความเป็นสังคมสมัยใหม่คือการ
เกิ ด ขึ้ น การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม (industrialization) ซึ่ ง ได้ เ ข้ า มาเปลี่ ย นแบบแผนของ
ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบดั้งเดิมของมนุษย์ให้แตกตัวออก ข้อเรียกร้องของการพัฒนา
ทาให้ผู้คนต้องละทิ้งครอบครัวและบ้านเรือนเพื่อเข้าสู่เมือง – จุดศูนย์กลางของการพัฒนา
ที่ ก าลั ง เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ มองหาโอกาสในการท างานและรายได้ ที่ มั่ น คง
ความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมทั้ ง ในมิ ติ ข องครอบครั ว ชุ ม ชน และอั ต ลั ก ษณ์ ข องบุ ค คลได้
เคลื่ อ นย้ า ยออกจากอาณาบริ เ วณสาธารณะ (public sphere) สู่ ห น่ ว ยที่ เ ล็ ก ลง เช่ น
ครอบครั ว เดี่ ย วในสั ง คมเมื อ งที่ เ ข้ า มาแทนที่ ร ะบบครอบครั ว ขยาย และเป็ น ปั จ เจก
(individualistic) โดยสมบูรณ์ในที่สุดเมื่อผู้คนถูกกากับจนคุ้นชินกับโลกของการแข่งขันที่
ทาให้มองเห็นแต่การอยู่รอดของตนเอง โดยนัยยะนี้การพัฒนาย่อมนามาซึ่งความถดถอย
ทางศีลธรรมและสภาวะที่บุคคลแปลกแยกออกจากสิ่งแวดล้อม
ความเป็ น อุ ต สาหกรรมและอุ ด มการณ์ ก ารพั ฒ นาได้ วิ วั ฒ น์ ต่ อ มาและเปลี่ ย น
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่ความเป็นทุนนิยม หรือความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่มีเป้าหมายเพื่อ
การสั่งสมความมั่งคั่งทั้งในมิติของปัจเจกและของสังคม Marx มองว่าทุนนิยมเป็นกรอบใน
การกาหนดระบบความสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์ เป็นเครื่องมือในการจาแนกมนุษย์โดย
ใช้พื้นฐานของความแตกต่างทางเศรษฐกิจและการเป็น เจ้าของทุนและปัจจัยในการผลิต
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อุดมการณ์ดังกล่าวทาให้เกิดปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน เอารัดเอาเปรียบ ทุนนิยม
คือเครื่องมือในการจัดช่วงชั้น ทางสั งคม ทาให้คนรู้สึกแตกต่าง ดิ้นรน และไม่เท่าเที ยม
ทุนนิยมเป็นตัวเร่งให้ เกิด การเชื่อมต่อของกิจกรรมทางสั งคมของมนุษย์ในลั กษณะและ
ขอบเขตที่เป็นโลกาภิวัตน์ (globalization) ภายในระยะเวลาเพียงสามถึงสี่ร้อยปีที่สังคม
มนุษย์ผันตัวจากสังคมดั้งเดิมของการอยู่เป็นเผ่า ล่าสัตว์ -หาของป่า มาสู่สังคมเกษตรกรรม
และเปลี่ ย นผ่ านเข้ าสู่ ความเป็ น สั ง คมสมัย ใหม่ สั งคมสมัยใหม่คื อช่ว งเวลาที่ เ กิ ด การ
สถาปนารูปแบบและปฏิบัติการใหม่ๆในเชิงสถาบันทางสังคม ลักษณะที่ไม่อาจปฏิเสธได้
หรืออาจจะใช้คาว่าตัวชี้วัดของความเป็นสังคมสมัยใหม่ที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งคือ ความ
เป็ น ทุน นิ ย ม ในด้านหนึ่ งทุน นิ ย มอาจถูกให้ ความหมายว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่ระบบ
ความสัมพันธ์ถูกขับเคลื่อนโดยทุนและการเป็นเจ้าของทุนเพื่อการสั่งสมความมั่งคั่ง ผ่าน
กระบวนการสร้างอานาจและการผูกขาดทรัพยากร แต่ในอีกด้านหนึ่งทุนนิยมเป็นมากกว่า
นั้น เพราะไม่เพียงแต่ระบบเศรษฐกิจเท่านั้นที่เป็นทุนนิยม แต่ทุนนิยมไม่อาจได้เข้ามา
สร้างและกาหนดความหมายเชิงสถาบันใหม่ๆขึ้นมากมาย ทาให้ตัวมันเองสามารถเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างแนบเนียน
Foucault (1973) ชี้ว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมและความเป็นสมัยใหม่ของสังคม
ตะวันตก ในช่วงศตวรรษที่ 8-9 ได้เปลี่ยนแปลงฐานอานาจจากอานาจอธิปไตยของรัฐที่ใช้
ในการกากับดูแลมนุษย์มาสู่สิ่งที่เรียกว่า การเกิดขึ้นของคลีนิก (The brith of the clinic)
และเกิดสิ่งที่เรียกว่า ชีวอานาจ (biopower) ซึ่งเป็นอานาจชนิดใหม่ที่มีฐานมาจากการ
ผูกขาดทางองค์ความรู้และเทคโนโลยี และใช้ อานาจนั้นในการควบคุมร่างกายของมนุษย์
รวมทั้งพฤติกรรม ความรู้ สึ กนึ กคิด และโดยนัยยะนี้ชีว อานาจของระบบการแพทย์ จึ ง
สามารถควบคุมมนุษย์ได้ในทุกมิติตั้งแต่เกิดจนตาย นอกจากนี้ ชีวอานาจในทัศนะของ
Foucault เป็นอานาจควบคุมในทางบวกที่ไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกต่อต้าน กลไกการทางาน
ของชีวอานาจในการควบคุมมนุษย์ของระบบการแพทย์เกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ ได้แก่ หนึ่ง
ระดับ anatomo-politics คือ การให้การรักษาทางกาย ลักษณะที่สอง คือ การควบคุม
และจัดระเบียบผ่านวัฎจักรของชีวิต ทั้งเกิด ป่วย และตาย
ในมิติของวัฏจักรชีวิต ทุนนิยมและปัจเจกนิยมในทรรศนะของ Hellsten (2015)
ทาให้ เส้ น แบ่ งระหว่างชีวิต การเจ็ บ ป่ ว ย การตาย และความตายจางลงจนเกือบจะไม่
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สามารถมองเห็นได้ ทุนนิยมแปลงสภาพให้กิจกรรมในชีวิตตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ และตาย
กลายเป็นสินค้า (commodity) ปัจเจกบุคคลต้องใช้เงินตราซื้อหาประสบการณ์เหล่านั้นใน
ฐานะที่เป็นผู้บริโภคอย่างซับซ้อนขึ้น มองในมุมของการเจ็บป่วย ผู้ป่วยต้องตัดสินใจเลือก
ว่าจะเข้ารับการรักษาที่ใด กับใคร โรงพยาบาลและความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย
(doctor-patient relationship) อยู่ ใ นฐานะสิ น ค้ า ที่ ผู้ บ ริ โ ภคเลื อ กซื้ อ ได้ ต ามความ
เหมาะสมกับทุนทรัพย์มิใช่ตามเจตจานงเสรี คุณภาพของสินค้าและบริการในระบบสุขภาพ
แปรผั น ตามราคาที่ ส ามารถจ่ า ยได้ และที่ ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ทุ น นิ ย มได้ ส ร้ า งให้
ผู้บริโภคซึ่งก็คือผู้ป่วยมีความเหมือนกันในเชิงเป้าหมายและใช้แนวทางเดียวกันซึ่งก็คือการ
บริโภคเพื่อให้ตนเองไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นได้
น้อยคนนักจะตระหนักว่ามนุษย์ในสังคมทุนนิยมเป็นเพียงปัจเจกชนตัวเล็ก ๆ ที่ดิ้น
รนต่อสู้เพื่ออยู่รอดในโลกที่กฎและกติกาถูกเขียนให้ต้องแข่งขันและทุกคนต้องปฏิบัติตาม
นับตั้งแต่เกิดจนตาย ทุนนิยมสร้ างสังคมที่มีโครงสร้างซับซ้อนและลวงหลอกให้คนดาเนิน
ชีวิตอย่างแปลกแยกจากธรรมชาติได้อย่างแนบเนียน ในนามอุดมการณ์ของการพัฒ นา
แนวคิดว่าด้วยความสาเร็จและความมั่งคั่งถูกส่งผ่านมายังระดับบุคคลกาหนดให้พวกเขา
ไขว่คว้า แสวงหา และแข่งขันที่จะได้มาซึ่งความร่ารวย ความรู้สึกเป็นสุขและสงบจากความ
พอเพียงจึงมักเดินสวนทางกับวิถีแห่งทุนนิยมเสมอ ผู้คนในสังคมทุนนิยมสะสมความสุข
ผ่านวัตถุที่ซื้อหามาด้วยเงินทองเสมือนหนึ่งว่าปริมาณการบริโภคนั้นมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยยะสาคัญกับระดับของความสุขในจิตใจ (คาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกั บทุนนิยมในระบบ
การแพทย์ หน้า 44)
∞ สังคมความเสี่ยงและผลสะท้อนกลับของความเป็นสมัยใหม่ (Risk society &
reflexive modernisation) ∞
ภาวะความเป็นสมัยใหม่ของสังคมได้สร้าง “ความเสี่ยง” (risk) ให้เกิดแก่โลกนี้
อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน Beck (1992) มองว่าความเสี่ยงคือผลสะท้อนกลับของความ
เป็ น สมั ย ใหม่ (reflexive modernisation) โดยมนุ ษ ย์ เ ป็ น ผู้ รั บ ผลร้ า ยของความเสี่ ย ง
เหล่านั้นที่มนุษย์ผลิตและสร้างมันขึ้น (self-confrontation) ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวจาก
การขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ โดยนัยยะหนึ่งสังคมความเสี่ยงมีความหมาย
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ตรงไปตรงมาว่าคือสังคมที่เต็มไปด้วยอันตราย การดาเนินชีวิตประจาวันของผู้คนต้องเผชิญ
กับความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจนบาดเจ็บล้มตายตลอดเวลา แต่อีกนัยยะหนึ่งเป็นความ
เสี่ยงในระดับโครงสร้างของสังคม กล่าวคือ สังคมถูกทาให้แตกเป็นเสี่ยงๆ (fragmented
หรือ deconstructed) จากการเป็นสังคมอุตสาหกรรมที่ทาลายทรัพยากรและเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และระหว่างบุคคลกับสถาบันทางสังคมที่เดิมเคยมี
หน้าที่ในการให้การสนับสนุนบุคคล และโครงสร้างที่แตกเป็นเสี่ยงเช่นนี้เองเป็นตัวทาให้
เกิ ด ความเสี่ ย งในระดั บ บุ ค คลซึ่ ง ก็ คื อ ความเสี่ ย งที่ ต้ อ งอยู่ อ าศั ย ในสั ง คมที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ย
อันตราย ในทานองเดียวกัน Gidden (1991) ได้ชี้ให้เห็นว่าความอันตรายที่สุดหรือจุดที่
เปราะบางที่สุดของสังคมที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงนั้นอยู่ตรงที่ผู้คนในสังคมจะหมดศรัทธา
และความเชื่อมั่นในการมีชีวิตอยู่ในสังคม พวกเขาเรียนรู้ว่ากลไกทางสังคมต่าง ๆ ไม่อาจ
ทางานและปกป้องพวกเขาได้ ความเป็นสังคมไม่อาจทาให้มนุษย์ปลอดภัยและรู้สึกมั่นคง
ซึ่งนาไปสู่จุดเปลี่ยนในทัศนะและความคาดหวังที่มนุษย์มีต่อสังคมไปโดยสิ้นเชิง
สังคมสมัยใหม่ในทัศนะของ Beck (1992) คือสังคมอุตสาหกรรม การขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมในนามอารยธรรมสมัยใหม่ย่อมไม่อาจหลีกหนีการที่มนุษย์ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์
ทาลายธรรมชาติ อย่างถอนรากถอนโคนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ทั้งยังเป้าหมายของ
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และชีวิตที่ส ะดวกสบายสมบูรณ์แบบผลั กดันให้ มนุษย์พัฒ นา
เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ สามารถควบคุมและสร้างได้นับตั้งแต่ระเบียบโลก โลกทางวัตถุ
สินค้าและบริการ ไปกระทั่งถึงตัวของมนุษย์เอง พลังนิวเคลียร์ (nuclear power) การคัด
สรรพั น ธุ ก รรม (genetic reengineering) เป็ น เทคโนโลยี ป ระเภทที่ เ ข้ า มาเปลี่ ย นโลก
เปลี่ยนมนุษย์ตั้งแต่ระดับความคิด ความเชื่ อ การกระทาและเป้าหมายของชีวิต (ซึ่งรวมไป
ถึ ง วิ ธี ที่ ม นุ ษ ย์ คิ ด และปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การเจ็ บ ป่ ว ยและการตายด้ ว ย) ด้ ว ยเหตุ นี้ ที่ ก าร
ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ความเป็นสมัยใหม่นั้นมนุษย์ได้ผลิตภัยรูปแบบใหม่
ขึ้น เป็นภัยมีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือเป็นภัยที่มนุษย์สร้างขึ้ น (manufactured risk) จาก
การรุ กรานธรรมชาติ ไม่ใช่ภัยที่เกิดโดยธรรมชาติ เป็นภัยคุกคามที่มนุษย์มองไม่เห็น
(invisible หรือ immaterial) และถูกซ่อนเร้นจากการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 แต่มี
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อยู่จริง12เพราะเราจะรับรู้ผลกระทบของมันก็ต่อเมื่อมันได้เข้ามาทาลายและสร้างความ
เสียหายให้เกิดขึ้นแล้วในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งเป็นชี้ให้เห็นว่าภัยจากน้ามือมนุษย์นี้ไม่
(irreversibility) ด้วยสมมุติฐานเช่นนี้เองที่ทาให้ Beck และนักสังคมวิทยาท่านอื่น ๆ เช่น
Giddens ได้ข้อสรุปว่ามนุษย์ต้องเสี่ยงภัยที่จะต้องบาดเจ็บล้มตายหรือกระทั่งหมดเผ่าพันธุ์
ไปจากน้ามือตนเอง13
อนึ่ ง แนวคิ ด หรื อ ทฤษฎี ข อง Beck นั้ น พบว่ า มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การศึ ก ษาการ
เจ็บป่วย วัฏจักรชีวิต ตลอดจนการตาย และวาระสุดท้ายของชีวิต บนฐานคิดบางประการ
ได้แก่
• การแพทย์ ส มัย ใหม่ เช่น เดียวกับการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี
ระดับสูงถูกนามาใช้มีความหมายเป็นการรุกรานธรรมชาติประเภทหนึ่ง
เช่น เทคโนโลยีเจริญพันธุ์ (reproductive technology) ที่ทลายอุปสรรค
ทางชีวภาพของการปฏิสนธิ และทาให้กิจกรรมทางสังคมของมนุษย์ใน
เรื่องเพศมีบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปต่อการเกิด การเกิดเป็นส่วนหนึ่งของ
การวางแผนชีวิต เวลาของการตั้งครรภ์ถูกให้ความหมายใหม่ หมายถึง
ความพร้อม ไม่ใช่ความบังเอิญหรือการรอคอย ในอนาคตอันใกล้เด็กใน
ครรภ์ จ ะถู ก คั ด พั น ธุ ก รรมที่ แ ข็ ง แรงที่ สุ ด และเหมาะสมที่ สุ ด ต่ อ การ
ด ารงชี วิ ต นอกจากนี้ ม นุ ษ ย์ ยั ง พยายามเอาชนะธรรมชาติ จ นวาระ
สุดท้ายของชีวิต การยืดชีวิตด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งคงไว้แต่
เพี ย งร่ า งกายที่ ห ายใจผ่ า นอุ ป กรณ์ ช่ ว ยชี วิ ต ส่ ง ผลให้ ก ารตายตาม
ธรรมชาติไม่อาจเกิดขึ้นได้ และเป็นการยืดยื้อความตายออกไปโดยผู้ป่วย
แทบจะไม่มีโอกาสได้แสดงเจตนาที่แท้จริงของตนใน และไม่มีใครล่วงรู้
เจตนาและความปรารถนาที่แท้จริงของเขาได้ เพราะสังคมได้ปิดกั้นและ
ป ฏิ เ ส ธ ค ว า ม ตา ย ผ่ า น ก า ร พึ่ ง พิ ง ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ อ ย่ า งสู ง สุ ด
12

เช่นกัมมันตรังสีที่ Chernobyl แม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนานและไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ได้ทาให้คนที่อยู่อาศัย
ในละแวกนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตาย และไม่อาจกลับไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งใดได้
13
มนุษย์ในโลกความเสี่ยงจึงไม่มีชนชั้น เพราะทุกคนล้วนตกอยู่ใต้ความเสี่ยงเดียวกัน ภัยและความเสี่ยงภัยจึง
เป็นฐานคิดใหม่ในการทาความเข้าใจความเป็นชนชั้นและการจัดช่วงชั้นในสังคมสมัยใหม่
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(medicalisation of death) และการปิดพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และสื่อสาร
ความตายในสภาวะที่ เ ป็ น ธรรมชาติ เ สี ย แล้ ว เช่ น การแตกสลายของ
โครงสร้างสังคมและชุมชนแบบดั้งเดิม รวมทั้งการสถาปนาวัฒนธรรมการ
รักษาให้ถึงที่สุด ที่ทาให้การตายถูกทาให้เป็นเรื่องของแพทย์ที่มี ความ
เชี่ ย วชาญ และโรงพยาบาลที่ ทั น สมั ย สิ่ ง นี้ ถู ก ให้ ค่ า เชิ ง สั ง คมและ
วัฒนธรรมว่าเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูของลูกหลานต่อผู้ป่วย
• เทคโนโลยีแห่งอนาคตหลายรูปแบบ ซึ่งมักถูกนามาใช้ในระบบการแพทย์
และการจัดบริการสุขภาพ เช่น การ cloning การตัดต่อหรือคัดเลือกทาง
พันธุกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นบนฐานคิดของการพัฒนาอย่างไร้ขีดจากัด แต่
ละเลยการมิติและขอบเขตทางศีลธรรมของการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น
∞ ปัจเจกนิยมและวัฒนธรรมปัจเจกนิยมเทียม (Individualism & Psuedoindividualistic culture) ∞
งานของ Beck (1992) ในเรื่องสังคมเสี่ยงภัยที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นมีประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการทาความเข้าใจและสร้างความหมายให้กับปรากฏการณ์การตายอย่างโดดเดี่ยว
(Loneliness of the dying) ในโรงพยาบาลและหอผู้ป่วยวิกฤตที่เกิดขึ้นมากมายในสังคม
Beck มองความเป็นปัจเจกนิยม (individualism) ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างทางสังคมเสี่ยง
ภัยในมุมที่แตกต่างจากคาอธิบายเชิงปัจเจกนิยมทั่ว ๆ ไป ความเป็นปัจเจกนิยมในทรรศนะ
ของ Beck ไม่ได้หมายถึงเพียงการให้ความสาคัญกับตนเอง ผูกพันกับผู้อื่นน้อยลง หรือมี
อิสระในการดาเนินชีวิตมากขึ้น แต่เป็นกระบวนการทางสังคมที่มีความซับซ้อนและใน
ท้ายที่สุดกระบวนการทางสังคมที่ทาให้คนเป็นปัจเจกกลับกลายเป็นมีผลสะท้อนกลั บให้
ปัจเจกมีอิสระในการดาเนินชีวิตน้อยลง
Beck อธิบายว่าสังคมสมัยใหม่ได้สร้างกติกาใหม่ในการดารงชีวิตของมนุษย์ และ
พร้อม ๆ กันนี้ก็ทาให้เกิดปรากฏการณ์ในระดับจิตสานึก (consciousness) ของปัจเจกไป
ด้วย ในเชิงโครงสร้าง การเข้ามาของระบอบทุนนิยมและกลไกตลาดแรงงานทางานด้วย
การปลดปล่ อ ยตั ว เองออกจากโครงสร้ า งเดิ ม (liberating dimension) สั ง คมแห่ ง การ
พั ฒ นาภายใต้ อุ ด มการณ์ ทุ น นิ ย มและกลไกตลาดแรงงาน (labour market) ได้ ท าให้
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ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบดั้งเดิมแตกตัวหรือหมดหน้าที่ลง บุคคลได้ถอนตัวออกจาก
กฎเกณฑ์และบรรทัดฐานเดิมของสังคม เมื่อนั้นสังคมจะอยู่ในสภาวะขาดเสถียรภาพและ
พยายามซ่อมแซมตนเอง (disenchanting dimension) และบูรณาการกลับคืนสู่สภาวะ
ของการเป็นสังคมอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างไปจากเดิม (reintegration dimension)
ความเป็นปัจเจกนิยมถูกผลิตขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างดังกล่าว เพราะ
ในกระบวนการของการเปลี่ ย นแปลง สังคมได้ส ร้ างสถานการณ์ใหม่ของการดารงชีวิต
(life situation) ซึ่ ง มี ค วามเป็ น วั ต ถุ วิ สั ย ในความหมายว่ า ทุ ก คนต่ า งต้ อ งเผชิ ญ กั บ
สถานการณ์ดังกล่าวและได้รับผลกระทบ สถานการณ์ทางสังคมของการดารงชีวิตของ
มนุษย์สมัยใหม่ ทาให้มนุษย์เป็นปัจเจกนิยมใต้อิทธิพลของสังคม อาทิ
• สั ง คมสมั ย ใหม่ ไ ด้ ส ร้ า งอุ ด มการณ์ ใ หม่ แ ละก าหนดให้ เ ป็ น มาตรฐาน
(standardization of experience) ให้ปัจเจก โดยมีกลไกตลาดแรงงาน
(labour market) เป็นตัวกากับ14
• สถาบันทางสังคมดั้งเดิม เช่นครอบครัว ศาสนาถูกทาลายลงด้วยกลไก
ตลาดเสรีแห่งระบอบทุนนิยม
• ถึ ง กระนั้ น ตลาดแรงงานเพี ย งอย่ า งเดี ยวก็ ยั ง ไม่อ าจทาให้ บุ ค คลเป็น
ปัจเจกโดยเสรี และบุคคลก็ยังไม่อาจดารงชีวิตเป็นปัจเจกโดยสมบูรณ์ แต่
กลายสภาพเป็นปัจเจกที่ต้องพึ่งพิงระบบ สถาบันทางสังคมรูปแบบใหม่
ได้พัฒนาขึ้นหรือสถาบันดั้งเดิมได้ถูกกาหนดความหมายและหน้าที่เสีย
ใหม่ นับตั้งแต่ระบบการศึกษา การบริโภค สวัสดิการสังคม นโยบายสังคม
และระบบการแพทย์-ระบบบริการสุขภาพ
• เมื่อเกิดการเจ็ บ ป่ ว ยปั จ เจกต้ องพึ่ ง พิง ระบบการแพทย์ที่ เปิ ด กว้ า งต่ อ
ผู้บริโภคที่มีความพร้อม ซึ่งเป็นระบบการแพทย์ในความหมายของการ
เป็ น ทางเลื อ กให้ ผู้ บ ริ โ ภค (consumer choice) ในระบบตลาดเสรี
นอกจากนี้ Beck ยังมองว่าการแพทย์ถูกทาให้เป็นวิถีนิยม (fashion) ที่
14

มองในมิ ติ นี้ จ ะเห็ น ว่ า เงิ น ในระบบทุ น นิ ย มเป็ น ทั้ ง เครื่ อ งมื อ ในการปลดปล่ อ ยความเป็ น ปั จ เจก
(individualising) และในขณะเดียวกันก็สามารถจัดระเบียบมนุษย์ (standardising) ให้เดินตามกติกาเดียวกัน
ได้ด้วย และย่อมมีนัยยะว่าปัจเจกอาจไม่สามารถมีอิสระโดยสมบูรณ์ในการกาหนดชีวิต
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ผู้ ค นในสั ง คมต้ อ งเข้ า ถึ ง และนี่ คื อ ค าอธิ บ ายว่ า เหตุ ใ ดผู้ ค นในสั ง คม
สมัยใหม่จึงต้องการการรักษาตามอุดมการณ์การแพทย์ใหม่ ที่หมายถึง
โรงพยาบาลที่ทันสมัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การแพทย์จึงอยู่ในฐานะของการ
เป็นผู้ให้การดูแลและแนะแนวทางชีวิต
• ปัจเจกเขียนประวัติชีวิตของตนเองภายใต้บริบทสังคมแบบใหม่ (sociobiographical life plan) ซึ่งมีอิสระน้อยลงที่จะใช้ชีวิตในวิถีที่ตนต้องการ
เสียด้วยซ้า
งานของ Hellsten (2015) สนั บ สนุนแนวความคิดปัจเจกนิยมแบบ Beck โดย
Hellsten ได้ เ รี ย กปรากฏการณ์ เ ช่ น นี้ ว่ า เป็ น วั ฒ นธรรมปั จ เจกนิ ย มเที ย ม (pseudo
individualistic culture) ซึ่งจะแสดงตัวชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการเปลี่ยนผ่านของสังคม
สู่ความเป็นหลังสมัยใหม่ (post-modern society) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยและ
การตาย ความเป็นปัจเจกนิยมเทียมหรือ กระบวนการทางสังคมที่สร้างหรือหล่อหลอมให้
มนุษย์มีความเหมือนกัน ผ่านการครอบงาทางวัฒนธรรม การบริโภคที่ดูเหมือนเสรีแต่ กลับ
มีข้อจากัดในทางเลือกทาให้เกิดวิกฤตของอุปสงค์ด้านสุขภาพที่เกิดจากคนจานวนมากมี
ความต้องการเหมือนๆกัน เช่น ต้องการพบแพทย์ที่มีชื่อเสียง ต้องการส่งญาติพี่น้องหรือผู้
ใกล้ชิดที่เจ็บป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ต้องการการรักษาแบบถึงที่สุดเพื่อยืดชีวิตและ
รอความหวัง เป็นต้น ในขณะที่สมาชิกในครอบครัวที่ตกอยู่ในกับดักของความเป็นปัจเจก
นิยมไม่เป็นอิสระจากการพึ่งพิงสถาบันทางสังคม พวกเขาตกอยู่ในวังวนและต่อสู้กับวิกฤต
ของชีวิตด้านการศึกษา การทางาน การประกอบอาชีพ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น จน
ไม่อาจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลผู้ที่กาลังจะจากไปได้ การตายจึงเหมาะสมที่ต้อง
เกิดในโรงพยาบาล ในมือของผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็น
บรรยากาศที่โดดเดี่ยวที่สุดในวาระสุดท้ายของชีวิต
นอกจากนี้ ความเป็นปัจเจกนิยมอีกประการหนึ่งยังดูเหมือนว่าจะมีพลังในการ
อธิบายวิกฤตทางสังคมของการขาดผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่สังคมไทยกาลังเผชิญได้เป็น
อย่างดี ก็คือการเปลี่ยนสถานภาพของผู้หญิง การเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเรียกร้องสิทธิ
สตรีและการทาให้สตรีเป็นอิสระจากกรอบและแบบแผนทางสังคมเพื่อดารงชีวิตในฐานะ
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ปัจเจกนั้นถือได้ว่าประสบความสาเร็จในการปลดปล่อยผู้หญิงออกจากภาระทางครอบครัว
ของการเป็นผู้ดูแลตามธรรมชาติ และเข้าสู่วงจรของการสะสมทุนมนุษย์ (human capital)
เช่น เพิ่มคุณวุฒิการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรม สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมให้
กว้างขวางเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผลจากการปลดปล่อยผู้หญิง
จากกรอบวัฒนธรรมเดิมทาให้ผู้หญิงจานวนมากขึ้นแต่งงานช้าลง มีลูกช้าลงหรือไม่มีเลย
บ้างเลือกที่อยู่เป็นโสด ปรากฏการณ์เหล่านี้ล้วนย้อนกลับมามีผลต่อเส้นทางชีวิตในวาระ
สุดท้ายของตนเองทั้งสิ้น
∞ โลกวิสัยหรือโลกียนิยม (Secularism) ∞
ศาสนาเคยมีความสาคัญต่อการจัดช่วงชั้นทางสังคมในยุคของการพัฒนาจากสังคม
ดั้งเดิมสู่สังคมสมัยใหม่ และศาสนายังมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูล กับความเป็นรัฐและความ
มั่นคงของรัฐมาโดยตลอด ในสังคมตะวันตก ศาสนจักรเกื้อกูลกับระบอบกษัตริย์ในการ
สร้างความชอบธรรมให้อานาจการปกครอง ความเป็นสมมุติเทพของกษัตริย์คือศาสนมิติ
ของอานาจรัฐ ในทานองเดียวกัน ศาสนาก็ได้รับการปกป้องและยอมรับโดยระบอบการ
ปกครองเพื่อการสถาปนารัฐให้มั่นคง เช่น การประกาศวันหยุดทางศาสนาเป็นวันหยุดทาง
ราชการ การระบุศาสนาประจาชาติที่ทาให้เกิดการแยกแยะพลเมืองออกเป็นกลุ่มที่มีความ
ต่างจากกระแสหลัก ซึ่งอาจนามาการปฏิบัติหรือสิทธิที่ไม่เท่าเทียมซึ่งตั้งอยู่บนความเป็นอื่น
(otherness) ของผู้ นั บ ถือศาสนาอื่น หรื อผู้ ที่ไ ม่มี ศาสนา ในระบบวรรณะของอิ น เดี ย
พราหมณ์ในฐานะสาวกของเทพมีช่วงชั้นสูงที่สุดในโครงสร้างอานาจและอยู่สูงกว่าชนชั้น
ปกครอง ย่อมแสดงให้เห็นถึง แต่ในสังคมสมัยใหม่วิทยาศาสตร์มีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อ
การพัฒนาและในเชิงสังคมวิทยาศาสตร์ส่งผลให้เกิดการก่อตัวของความเชื่อในหลักเหตุผล
ซึ่งเป็นขั้วเกือบจะตรงกับข้ามกับความนามธรรมของศาสนาที่พิสูจน์ได้ยาก บทบาทของ
ศาสนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบทางสังคม เช่น เรื่องกาเนิดของจักรวาล ที่มา
และความชอบธรรมของอานาจในการปกครอง ถูกท้าทายโดยคาอธิบายแบบวิทยาศาสตร์
ด้วยโลกทัศน์แบบประจักษ์นิยม เหตุผลนิยม 15 ไปกระทั่งถึงประเด็นที่ศาสนาเคยมีปฎิ
15

Stephen Hawking (1942-2018) นักฟิสิกส์และจักรวาลวิทยาชาวอังกฤษเป็นตัวอย่างของการนาทฤษฎีและ
หลักการทางวิทยาศาสตร์มาหักล้างความเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกและกาหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ ทฤษฎีหลุมดา
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สัมพันธ์โดยตรงกับปัจเจกบุคคล อาทิ เรื่องหลังความตาย ถูกสร้างความหมายใหม่ผ่าน
กระบวนทัศน์และเครื่องมือที่ประกอบสร้างประสบการณ์ของปัจเจกในปริมณฑลทางสังคม
ความสาคัญของศาสนาจึงดูเหมือนจะถูกลดค่าลง เพราะไม่อาจเชื่อมโยงอย่างมีเหตุมีผลต่อ
อุดมการณ์และการดารงอยู่ของชีวิตที่มีเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไปอย่างคาดเดาได้ยาก
ในสั ง คมสมั ย ใหม่ วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ เ ข้ า มาแทนบทบาทของศาสนาในการสร้ า ง
ความหมายให้กับชีวิต ปลดปล่อยมนุษยชาติออกจากความไม่รู้ การพัฒนาทางการแพทย์
เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าวิทยาศาสตร์เข้ามาแทนที่ศาสนาอย่างไร โรคระบาดที่เคยคร่าชีวิต
มนุ ษ ย์ ใ นอดี ต อาทิ Black death ช่ ว งปี ค.ศ.1348-50 ในอั ง กฤษ โรคเรื้ อ นก็ ดี
อหิวาตกโรคก็ดีที่เคยระบาดอย่างรุนแรง เป็นวิกฤตทางสังคมที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นจานวน
มาก ตลอดจนการเจ็บป่วยและความทุพลภาพ และการเสียชีวิตก่อนเวลา เช่น การตายของ
ทารกในครรภ์และมารดา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมในระดับโลกมาเนิ่นนานที่เคยถูก
อธิบายว่าเป็นคาสาป เป็นความโชคร้ายได้ถูกการแพทย์สมัยใหม่เข้ามาวินิจฉัย อธิบาย
พยากรณ์และให้การรักษาอย่างเป็นระบบ การแพทย์ได้เข้ามาขจัดปัดเป่าทุกข์ของมวล
มนุษยชาติและเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนในการพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ให้มีความหมาย
ต่ อ ปั จ จุ บั น และต่ อ การด ารงอยู่ ข องชี วิ ต อย่ า งที่ สุ ด กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้
กลายเป็นกลไกใหม่ในเชิงสถาบันที่เข้ามาจัดระเบียบทางสังคมเสียใหม่แทนศาสนาแล้ว
หากจะพิจารณาโดยมีบริบททางสังคมแบบสมัยใหม่ ตามที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นที่ตง้ั
แล้ว เราอาจพบว่าแท้ที่จริงแล้ววงจรชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่การเกิด การเจ็บป่วย การเสื่อม
ของสังขาร ไปจนถึงการตายนั้นล้วนตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกระบวนการทางสังคม
(social processes) บางลักษณะที่ซ้อนอยู่ภายใต้ โครงสร้างนั้นอีกชั้นหนึ่งเสมอ โดยฐาน
คิดแบบสังคมวิทยา การเจ็บป่วยและการตายไม่ได้เกิดขึ้นโดยเป็นอิสระจากบริบทและพล
วั ต รของสั ง คมทั้ ง ในระดั บ ที่ ใ กล้ ตั ว เราและสั ง คมในความหมายที่ ใ หญ่ ก ว่ า นั้ น คื อ
กระบวนการในระดับโลก กระบวนการทางสังคมเองก็เป็นผลผลิตที่ได้มาจากระบบหรือ
(Black Hole) ของเขาก่อให้ เฉกเช่นเดียวกับในยุคเริ่มต้นของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ ที่ Nicolaus
Copernicus (1473-1543) ที่หักล้างความเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ทว่าโลกกลม และ Galileo
Galilei (1564-1642) กับการค้นพบทางดาราศาสตร์ที่นามาสู่ความเชื่อว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล
นับเป็นการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ทั้งในยุคแรกและยุคร่วมสมัยที่ท้าทายคาสอนของคริสตจักรโรมันคาทอลิก
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โครงสร้ างทางสั งคมที่ มีมิ ติ ต่า ง ๆ ปรากฏตัว กันอย่า งซับ ซ้ อน โครงสร้างทางสั ง คมใน
ความหมายที่กว้างที่สุดอาจหมายถึงระเบียบโลก อุดมการณ์ เป้าหมายที่มีตัวแสดงในระดับ
โลก ทาให้เกิดความเป็นสากลโลกนิยม (globalism) ดังนี้วิถีการตายและปรากฏการณ์
ความตายในสังคมไทยเองจึงมิใช่ผลผลิตของสังคมไทยในความหมายแคบเชิงอาณาเขตหรือ
ความเป็นรัฐโดยดินแดน วัฒนธรรม หรือชาตินิยมในความหมายดั้งเดิม แต่เป็นสิ่งที่ถูกหล่อ
หลอมและประกอบสร้ า งขึ้ น ผ่ า นกระบวนการทางสั ง คมที่ มี ค วามเป็ น สากลโลกนิ ย ม
กระบวนการทางสังคมเหล่านี้ทางานอย่างซับซ้อนผ่านการการกาหนดระบบคุณค่าซึ่งเป็น
กรอบในการ มีอิทธิพลต่อมนุษย์ ในวิธีที่เขาคิดต่อความตาย ตลอดจนวิถีทาง ตัวเลือกและ
ทางเลื อกที่บุ คคลมีในแต่ล ะสถานการณ์และเวลาที่แ ตกต่ างเมื่ อชีวิตต้ องเผชิญกั บ การ
เจ็บป่วยร้ายแรงและก้าวเข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิต
ในลาดับถัดไปจะได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นกลไกในระบบการแพทย์ที่ถูกสร้างขึ้นหรือเป็น
ผลผลิตของอุดมการณ์ความเป็นสมัยใหม่ ได้แก่ความเป็นแพทยานุวัตร การแพทย์แบบ
curative หรือการแพทย์ที่มุ่งรักษาให้หายจากโรค ความเป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญ
และอุดมการณ์ปฏิเสธความตาย
กลไกทุนนิยมในระบบการแพทย์ : (FUNCTIONAL ASPECTS OF MEDICAL
CAPITALISM)
∞ Medicalisation – แพทยานุวัตรและอานาจควบคุมของระบบการแพทย์ ∞
คงไม่เกินความจริงนักหากจะกล่าวว่า ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ ที่สร้างโลกทาง
วัตถุ (material world) ที่เจริญก้าวหน้าและการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายย่อมทาให้มนุษย์
ปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น และหากไม่นับอุบัติเหตุและอัตตวินิบาตกรรมชีวิตที่ยืน
ยาวย่อมหมายถึงสภาวะที่บุคคลปราศจากโรคร้ายแรงที่รักษาไม่หาย เพื่อสนองตอบต่อข้อ
เรียกร้องดังกล่าวระบบการแพทย์จึงถูกพัฒนาขึ้นอย่างซับซ้อนผ่านการสถาปนาสถาบันทาง
สั งคมชนิ ดใหม่ อาทิ แพทย์ ผู้ เชี่ย วชาญ ระบบบริการสุ ขภาพ โรงพยาบาล ยา และ
เทคโนโลยี สถาบั น ทางสั ง คมใหม่เ หล่ า นี้ ได้ส ร้า งอานาจให้ ก ารแพทย์ ในฐานะระบบ
เข้มแข็งขึ้น ในโลกสมัยใหม่ การแพทย์และสาธารณสุข จึงเข้ามาควบคุมร่างกายและวัฎ
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จักรของชีวิต ทาให้มนุษย์มองเห็นความตายเป็นความล้มเหลวและจาเป็นต้องแยกออกจาก
ปัจจุบันของการมีชีวิตอยู่ ในขณะเดียวกันสังคมยึดโยงการมีชีวิตเข้ากับการแพทย์สมัยใหม่
ที่ให้การรักษาเพื่อยืดชีวิตอย่างเข้มข้นได้อย่างกลมกลืน สภาวะตามธรรมชาติของชีวิตถูกให้
นิยามเป็นการเจ็บป่วยที่ต้องการการรักษาจากแพทย์
ในทรรศนะของ Foucault (1973) ระบบการแพทย์เป็นอานาจในการสอดส่อง
ตรวจสอบ และควบคุม (surveillance) มนุษย์ประเภทหนึ่ง ที่ได้ขยายตัวออกจากบริบท
ของโรงพยาบาลออกมาสู่สังคม (clinical gaze) และในความเป็นศาสตร์ที่คนทั่วไปเข้าไม่
ถึงและโดยการให้คุณค่าของสังคม การแพทย์จึงมีอานาจผูกขาดในการชี้เป็นชี้ตายชีวิตของ
มนุ ษ ย์ การแพทย์ จึ ง กลายเป็ น อ านาจในฐานะของเครื่ อ งมื อ ในการจั ด ระเบี ย บ
(disciplinary power) ผ่านร่างกาย ในทรรศนะของ Waddington (1973) การแพทย์
สมัยใหม่ (bio-medicine) ที่ฐานะองค์ความรู้และปฏิบัติการที่มีอานาจจัดระเบียบดังกล่าว
มีจุดเริ่มต้นจากการเกิดขึ้น ของโรงพยาบาลที่ ได้นาพาให้ผู้ คนจานวนมากรวมทั้ง ชนชั้น
แรงงานเข้ามาเป็นกรณีศึกษาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลได้เป็นหั ว
สาคัญของระบบการแพทย์ในสังคมตะวันตก ระบบการแพทย์ซึ่งหมายรวมถึงโรงพยาบาล
แพทย์-พยาบาล ยา เทคโนโลยี เป็นปฎิหารย์ชนิดหนึ่งที่เป็นความหวังของมนุษยชาติ
ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังที่สังคมและปัจเจกบุคคลมีต่อระบบการแพทย์จึงท่วมท้น
การตายถูกใช้เป็นตัวชี้วัดความล้มเหลวทั้งของแพทย์และระบบการแพทย์ Illich (1976)
ตั้งข้อสังเกตว่าสังคมสมัยใหม่ล้วนแต่ตกอยู่ในการควบคุมและวงจรของการรักษาพยาบาล
โดยแพทย์เป็นสภาวะของการพึ่งพิงระบบการแพทย์อย่างสูงสุด Hiller (1987) มองว่า
แพทยานุวัตรหมายถึงความพยายามที่จะทาให้ชีวิตมนุษย์นั้นควบคุมได้ผ่านการพยากรณ์
ทางการแพทย์อย่างแม่นยาโดยมีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และกฎหมาย
เป็ น เครื่ องมือในการสนั บ สนุ น กิจ กรรมทางสั งคมของมนุษย์ตลอดจนปรากฏการณ์
ตามวัฏจักรชีวิตนับตั้งแต่เกิดจนตายถูกทาให้เป็นปัญหาทางการแพทย์ ความเชื่อมั่นและ
ศรั ทธาในระบบการแพทย์ จึ ง ก่ อ ตัว ขึ้น อย่ า งเข้ มแข็ งและมั่ น คง ระบบการแพทย์ จึ ง ได้
กลายเป็นคุณค่าและวัฒนธรรมที่งอกงามในสังคม สังคมจึงอยู่ในความเป็นแพทยานุวัตร
(medicalized society) (Illich, 1976) หรื อ สภาวะที่ บุ ค คลมี ทั ศ นคติ ห รื อ ให้ คุ ณ ค่ าต่อ
ระบบการแพทย์อย่างสูงสุดและมีการพึ่งพิงการแพทย์อย่างสูงสุด การแพทย์จึงเรียกได้ว่า
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เป็นคาตอบของการมีชีวิตของมนุษย์ ระบบการแพทย์เข้าครอบงาวิถีและจิตวิญญาณของ
สังคมให้มนุษย์มองความตายเป็นสิ่งที่สามารถยืดยื้อหรือเอาชนะได้ด้วยการแพทย์สมัยใหม่
ระบบการแพทย์มีอานาจในการสร้างวัฒนธรรมสุขภาพที่ทาให้คนละเลยหน้าที่ทางสุขภาพ
ของตนเอง หันไปพึ่งพาแพทย์ แพทย์จึงอยู่ในฐานะของผู้ดลบันดาลให้เกิดปาฏิหาริย์ ความ
เป็นความตายของเราทุกคนล้วนอยู่ในความดูแลของแพทย์ ผู้คนมีความศรัทธาและเชื่อมั่น
ในแพทย์และกระบวนการรักษาของแพทย์อย่างเต็มเปี่ยม เมื่อศรัทธากลายเป็นความลุ่ม
หลง สังคมจะเดินเข้าสู่จุดที่ผู้คนพากันปฏิเสธความตาย (Death-denying society) หรือ
อย่างน้อยพวกเขาต้องต่อสู้กับโรคเพื่อยืดความตายของตนเองออกไป เพื่อให้อยู่บนโลกอัน
สะดวกสบายนี้
ด้วยเหตุนี้นักสังคมวิทยาไม่อาจมองความตายในลักษณะที่เป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่ง
ของชีวิตที่เกิดขึ้นแล้วจบไปได้อีก งานของนักสังคมวิทยาในยุคต่อมามักจะเป็นการอธิบาย
หน้ า ที่ ท างสั ง คมของความตายที่ อ้ า งอิ ง กั บ บริ บ ททางสั ง คมของการเป็ น “ทุ น นิ ย ม”
(capitalist society) และ “ทุ น นิ ย มทางการแพทย์ ” (medical capitalism) ซึ่ ง เป็ น
ตัวชี้วัดสาคัญของความเป็นสมัยใหม่ (modernism)16 ของสังคม เช่น งานของ Glaser &
Strauss (1965) ที่ได้อธิบ ายการตายที่เกิดขึ้นในสังคมอเมริกันที่มีความเป็นทุนนิยมใน
ระดับสูงมากตั้งแต่โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศต่อมาจนถึงระบบการแพทย์และ
ค่านิยมที่ปัจเจกและสังคมมีต่อระบบการแพทย์ ส่วนหนึ่งทุนนิยมทางการแพทย์ส่งผลให้
ความตายเป็ น เรื่ องที่ถูกสร้างความหมายใหม่ ในแบบที่ผูกติดกับความสาเร็จหรือความ
ล้มเหลวของแพทย์และโรงพยาบาล ส่งผลให้แพทย์ -พยาบาลมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่ว ยและ
ความเป็นสมัยใหม่เริ่มต้นในยุโรปราวช่วงศตวรรษที่ 17 จากความพยายามในการพัฒนาอุตสาหกรรม และ
ช่วงศตวรรษที่ 19 นับเป็นจุดสูงสุดของความเป็นสมัยใหม่ โดยทั่วไปความเป็นสมัยใหม่ของสังคมนั้นไม่ได้วัด
จากระดับของความเป็นอุตสาหกรรมหรือความั่งคั่งของประเทศเพียงอย่างเดียว แต่ความเป็นมัยใหม่สามารถถูก
นาไปขับเคลื่อนหรือนาไปใช้ในระดับปฏิบัติการอื่น ๆ ได้ด้วยแนวคิดของความเป็นเหตุเป็นผล (rationality)
กล่าวอีกนัยหนึ่งความเป็นเหตุเป็นผลเป็นกรอบในการกากับวิธีคิดลงไปถึงการปฏิบัติหรือกิจกรรมต่าง ๆ ใน
สังคมทั้งสิ้น แนวคิดของความเป็นเหตุเป็นผลจึงเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบทางสังคมว่าจะของรัฐ ผ่าน
ระบบการศึกษา ครอบครัว การแพทย์ และอื่น ๆ จนได้ชื่อว่าเหตุผลและความเป็นเหตุเป็นผลเท่านั้นทางออก
ของทุกสิ่งในโลก (grand solutions)
16
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ญาติบนฐานคิดว่าความตายเป็นเรื่องต้องห้าม จึงเกิดวัฒนธรรมในโรงพยาบาลและระบบ
ความสัมพันธ์ที่ปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเจ็บป่วย ตลอดจนโครงสร้างและระบบการ
บริหารโรงพยาบาลที่ทาให้เวลาของแพทย์มีจากัดสาหรับการสื่อสารกับผู้ป่วยส่งผลให้การ
ตายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเงียบๆ ผู้ป่วยไม่มีโอกาสรับรู้เรื่องการเจ็บป่วยและเตรียมความพร้อม
ทาให้การตายของคนส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามอุดมคติของการตายดีสักเท่าไรนัก
นอกจากนี้ความเป็นทุนนิยมทาให้ความแพทยานุวัตรเข้มแข็งขึ้น ระบบการแพทย์
ค่ อ ยๆพั ฒ นาซั บ ซ้ อ นขึ้ น บนกั บ ดั ก ทุ น นิ ย ม กล่ า วคื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ว่ า ความขาดแคลน
ทรัพยากรทั้งในเชิงบุคลากร สถานที่ ทรัพย์สิน และอื่น ๆ ในระบบสุขภาพมีมากเกินกว่าที่
จะจัดสรรได้อย่างพอเพียง ทาให้เกิดช่องว่างขึ้นในระบบ กล่าวคือเมื่อโรงพยาบาลปกติมีคน
มาใช้บริการจานวนมาก จนไม่สามารถให้บริการได้ทั่วถึง คนจานวนหนึ่งจึงอาศัยช่องว่างนี้
เปิดบริการภาคเอกชนสาหรับผู้ที่มีความสามารถที่จะจ่าย เพื่อแลกกับบริการที่รวดเร็วและ
เข้าถึงได้ง่ายกว่า การแพทย์ในฐานะระบบจึงตั้งอยู่บนความเป็นทุนนิยมไม่ต่างจากระบบ
อื่น ๆ ในสังคม
∞ Curative Medicine: การแพทย์ในโลกแห่งความหวัง (hope) และความกลัว
(fear) ของผู้ป่วย ∞
นอกจากนี้ปฏิบัติการของการแพทย์ส มัยใหม่ (Western bio-medicine) ที่มุ่งให้
การรักษาที่เน้นร่างกายและอวัยวะ ได้สร้างวัฒนธรรมของการรักษาแบบกาจัดโรค หรือ
การรั ก ษาแบบเคร่ ง ครั ด และมี แ บบแผนมี เ ป้ า หมายเพื่ อ การหายจากโรค (curative
treatment) เพราะการหายจากโรคของผู้ป่วยตอบโจทย์ทั้งในเชิงความสาเร็จและความสุข
ของแพทย์ผู้ให้การรักษา ที่สาคัญยังนามาซึ่งความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติพี่น้อง นามา
ซึ่งชื่อเสียงและรายได้สู่โรงพยาบาล การรักษาแบบกาจัดโรคนี้นับเป็นอุดมการณ์ทางสังคม
ของระบบการแพทย์ที่ครอบผู้ป่วยไว้ในโลกของความหวังและความกลัว ความหวังย่อม
หมายถึงการรอคอยที่จะได้รับการรักษาจนหายขาดกลับไปดาเนินชีวิตได้ตามปกติ แม้
ในทางการแพทย์จะไม่มีโอกาสหาย เช่น โรคมะเร็งบางชนิดที่ไม่มีโอกาสในการรักษาให้
หายขาดได้ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบัน และความกลัว – กลัวที่
จะไม่หาย และจะต้องเสียชีวิตในไม่ช้า ผลกระทบที่เกิดตามมาคือความสูญเปล่าของการ

46 | สังคมวิทยาว่าด้วยการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย

รักษาทั้งในด้านค่าใช้จ่ายจานวนมากเพื่ อแลกกับเวลาของชีวิตที่ยาวขึ้นอย่างไร้คุณภาพ
และความรู้สึกสูญเสียทางความรู้สึกและจิตใจของทั้งผู้ป่วยและครอบครัวเมื่อท้ายที่สุดแล้ว
ต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าไม่อาจมีชีวิตยืนยาวต่อไปได้อีก ในโลกแห่งความเป็นจริงมีคน
จานวนไม่น้อยที่สิ้นเนื้อประดาตัวจากค่าใช้จ่ายทางสุขภาพในวาระท้ายของชีวิต ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคนที่ยังอยู่ต่อไป
ความหวังที่คนมีต่อการแพทย์สมัยใหม่ไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจไม่ได้ เพราะการแพทย์
สร้างปาฎหาริย์ให้เป็นที่ประจักษ์อยู่เสมอ และเพราะการแพทย์ที่กาจัดความทุกข์ทรมาน
จากร่างกายทาให้มนุษย์สามารถดารงชีวิตได้อย่างราบรื่น ในด้านหนึ่งระบบการแพทย์คือ
ความหวั ง แต่ ใ นอี ก ด้ า นหนึ่ ง ของเหรี ย ญ ความหวั ง น ามาซึ่ ง ความกลั ว กลั ว ที่ จ ะไม่ มี
ความหวัง และความกลัวนั้ นเองได้ถูกพิสูจน์แล้ วว่าเป็นปัจจัยชี้นาให้ผู้ ป่วยจานวนมาก
ต้องการที่จะได้พบแพทย์ โดยเฉพาะถ้าผู้ป่วยมีต้นทุนทางสังคมมากพวกเขาต้องการพบ
แพทย์ที่เก่งที่สุดและเชี่ยวชาญที่สุดเสมอ พวกเขาไม่รอช้าที่จะมาโรงพยาบาลเมื่อรู้สึกว่า
ตนเองไม่สบาย พวกเขาต้องการให้แพทย์จ่ายยา และยิ่งไปกว่านั้นพวกเขามองว่ารักษาตัว
ในโรงพยาบาลคื อ การอยู่ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ที่สุ ด
ความเป็ น สมั ยใหม่ข องสั ง คมให้
ความหมายของการแพทย์แบบตะวันตกว่าเป็นตรรกะและคาอธิบายเดียวที่มีเหตุผลและได้
พิสูจน์แล้วถึงความเป็นวิทยาศาสตร์อย่างที่สุดในระดับที่ควบคุมชีวิต การเจ็บป่วย การตาย
และความตายของมนุษย์ได้โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จนระบบการแพทย์ได้แพร่ขยายขอบเขต
ออกไปควบคุมชีวิตมนุษย์ทุกด้าน แต่ด้วยประโยชน์ที่ทุกฝ่ายได้รับจากการแพทย์ และการ
กลายเป็นสินค้าของระบบการแพทย์ ผู้คนในสังคมจึงไม่สามารถมีทางเลือกอื่นใดมากนัก
อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสังเกตเกี่ยวกับการแพทย์ ในวิธีคิดแบบกาจัดโรคเช่นนี้ ผู้ป่วย
อาจมีทางเลือกน้อยมากหรือไม่มีเลยในการรักษานอกจากการรักษาให้ถึงที่สุดถึงแม้จะเป็น
ผู้ป่วยที่เข้าสู่ระยะท้ายและกาลังเผชิญความตายซึ่งในความจริงก็หมดโอกาสในการรักษาให้
หายจากโรคแล้ว ที่สาคัญ การรักษาทางกายอย่างเข้มข้น ที่ดูเหมือนจะเป็นความหวังของ
ผู้ป่วยนั้นได้สร้างทุกขเวทนาให้ ผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุว่าการรักษาให้ถึงที่สุดเป็นการ
รักษาแบบสุดขั้วและมีลักษณะของแนวคิดแบบแยกส่วน (reductionism) ในการจัดการ
กับโรคและการเจ็บป่วย ความเป็นแพทยานุวัตรและอุดมการณ์การรักษาแบบแยกส่วน
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เพื่อเก็บผู้ป่วยไว้กับโลกแห่งความหวังนั้นแท้จริงแล้ว ได้ลดทอนความเป็นมนุษย์ของบุคคล
ลงให้เหลือเสมือนเป็น “วัตถุ” ของการรักษา เพราะการรักษาแบบแยกและอย่างเข้มข้น
นั้นอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นมนุษย์และคุณภาพชีวิต และเมื่อนาการรักษาแบบแยก
ส่วนและอย่างเข้มข้นเข้ามาสู่บริบทและช่วงเวลาที่เป็นระยะสุดท้ายของชีวิตแล้ว การรักษา
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดทุกข์ทรมานมากกว่าความสุข และบ่อยครั้งก็ไม่เกิดผลดี และกลายเป็น
ความสูญเปล่าทั้งต่อระบบการแพทย์โดยรวมและต่อตัวผู้ป่วยเอง แต่ถึงกระนั้นผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายในบริบทของความเป็นแพทยานุวัตรที่มากับโลกแห่งทุนนิยมและความเป็นสมัยใหม่
นั้นก็ไม่อาจมองเห็นทางที่จะพาตนเองออกจากกรอบที่ครอบอยู่ได้ นอกจากนี้ข้อจากัดอีก
ประการหนึ่งของการแพทย์สมัยใหม่และการรักษาแบบ curative นี้อยู่ที่การละเลยปัจจัย
ทางสังคมซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรค แต่เน้นเพียงให้การรักษาอาการที่ปรากฏ ดังนั้นการแพทย์
สมัยใหม่จึงไม่ช่วยให้มนุษย์แข็งแรงหรือปลอดภัยจากโรค เพราะมองไม่เห็นความเชื่อมโยง
ระหว่างสังคมและการเกิดโรคได้
คุณภาพของชีวิตที่ดีขึ้นจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์นั้นป็นสิ่งที่บุคคล
สามารถเข้าถึงและจับต้องได้ แต่มองข้ามความสัมพันธ์ที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ระหว่าง
กาย (body) และจิตใจ (mind) การรักษาทางกายอย่างเข้มข้น มีลักษณะของแนวคิด
แบบแยกส่วน (reductionism) ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานที่เกิด
จากตรรกะของการรักษาแบบแยกส่วนและสุดขั้วนั้น ยังมองไม่เห็นระบบหรือการสนับสนุน
ทางสังคมใดๆที่จะเข้ามาเสริมแรงหรือรองรับให้พวกเขาสามารถดาเนินชีวิตระยะสุดท้าย
ต่อไปได้ราบรื่นขึ้น เพียงเพราะว่าระบบเหล่านั้นได้ถูกทาให้หมดสภาพถ้าไม่ใช่ถูกทาลายลง
ไปแล้วโดยความเป็นสมัยใหม่ ตัวอย่างเช่น Willis, et.al. (2002) ได้ชี้ให้เห็นผลกระทบ
ของความเสื่อมในระดับสถาบันทางสังคมแบบดั้งเดิม อาทิ ครอบครัว และศาสนา ที่เกิดขึ้น
จากความเป็ น สมั ย ใหม่ ข องสั ง คมว่ า มี ผ ลอย่ า งสู ง ต่ อ การฆ่ า ตั ว ตายของชาวแอฟริ กัน อเมริกันที่แต่เดิมเป็นกลุ่มที่มีอัตราการฆ่าตัวตายต่ากว่ากลุ่มเชื้อชาติอื่น เขาอธิบายว่า
เงื่ อ นไขที่ ม ากั บ ความเป็ น สมั ย ใหม่ ข องสั ง คม เช่ น การแข่ ง ขั น การย้ า ยถิ่ น ได้ ท าให้
ครอบครัว ศาสนา และชุมชนแตกออกจนไม่สามารถทาหน้าที่เป็นผู้ปลอบประโลมและ
ประคับประคองทางจิตใจ ตลอดจนการสนับสนุนทางสังคมแก่ปัจเจกบุคคลได้อีก และใน
ขณะเดี ย วกั น ความเป็ น สมั ย ใหม่ ก็ ยั ง สร้ า งสภาวะทางสั ง คมที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยความดั น
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ความเครียด ความห่างเหิน แปลกแยกอย่ างสูงให้ปัจเจกบุคคล ส่งผลกระทบให้พวกเขามี
จิตใจที่อ่อนล้า ตึงเครียด ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงทางสุขภาพและเพิ่มโอกาสในการหันไป
ใช้สารเสพติด และอาจนามาสู่การฆ่าตัวตายในที่สุด ในทานองเดียวกัน ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ที่ร่างกายและจิตใจเปราะบางลงอาจกาลังต้องอยู่คนเดี ยวลาพัง เพราะครอบครัวไม่อาจ
เป็นหน่วยสนับสนุนในการดูแลหากการดูแลหมายถึงการหยุดงานหรือการว่างงานที่จะ
นามาซึ่งความล่มสลายของเศรษฐฐานะและการหยุดชะงักลงของกิจกรรมอื่นๆของบุคคล
อื่นๆในครอบครัวที่จะต้องได้รับผลกระทบต่อกันเป็นลูกโซ่ อาจกล่าวได้ว่าภาวะความเป็น
สมัยใหม่ของสังคมจึงส่งผลโดยตรงต่อมนุษย์ทั้งในระดับของความคิด การใช้ชีวิตที่เต็มไป
ด้วยความเสี่ยง การแปลกแยกและการเติบโตของความเป็นปัจเจกและอัตตาของบุคคล
และการปราศจากเครือข่ายหรือระบบทางสังคมที่จะให้การรองรับในยามที่บุคคลต้องเผชิญ
กับความเสี่ยงซึ่งหมายรวมถึงความเสี่ยงทางสุขภาพและการตายด้วย
∞ Rationalism & Professionalism: เหตุผลและความเป็นมืออาชีพของแพทย์และ
ระบบการแพทย์ ∞
ผลจากการสถาปนาการแพทย์สมัยใหม่ แพทย์ได้กลายมาเป็นวิชาชีพที่ได้รับการ
ให้คุณค่าทางสังคมอย่างสูงในสังคม โดย Friedson (1970) ชี้ว่าอานาจของแพทย์อยู่ใน
นามของความเป็ น มืออาชีพผู้ ซึ่งเป็ น เจ้ าของและผู กขาดความรู้ที่ซับซ้อนที่คนทั่ว ไปไม่
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ทั้งยังมีการฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะที่เฉพาะสาหรับการประกอบ
วิชาชีพในฐานะผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ของแพทย์ที่นามาใช้ในการวินิจฉัย และให้ การ
รักษาผู้ป่วยนั้นจึงไม่เพียงแต่จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรคได้ แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ทา
ให้แพทย์มีความชอบธรรมที่จะควบคุมร่างกายของผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้องกับทรรศนะของ
Foucault ที่มองว่ามนุษย์ในสังคมสมัยใหม่ตกอยู่ใต้บงการของระบบการแพทย์ได้ ความ
เป็นมืออาชีพจาเป็ นต้องกระทาผ่ านบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือผ่ านการฝึ กอบรมเชิง
วิ ช าชี พ ดั ง เช่ น วิ ช าชีพ แพทย์ นอกจากนี้ ความเป็ น ผู้ เชี่ย วชาญของแพทย์ยั ง มีปัจจัย
ภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องอีกไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างหรือวัฒนธรรมในองค์กร
(โรงพยาบาล) ดังนั้นความเป็ น มือ อาชีพสะท้อนผ่ านอาชีพหรือความเชี่ ยวชาญจึ ง เป็น
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เครื่ องหมายหรื อสั ญ ลั กษณ์ของความน่ าเชื่อถือ และยังเป็นอานาจที่ทางานในเชิงการ
ควบคุมประเภทหนึ่งด้วย
ความเป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญนั้นในเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมสมัยใหม่
Weber (1920) มองว่ า ความเป็ น มื อ อาชี พ นั้ น สั ม พั น ธ์ กั บ แนวคิ ด ความสมเหตุ ส มผล
(rationalization) ที่พัฒ นาขึ้น ในกรอบของความเป็นสมัยใหม่ Weber เชื่อในการจัด
ระเบียบสังคมตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ด้วยหลักเกณฑ์และการสร้างระบบ (professional
bureaucratic administration) และด้วยเหตุนี้การสร้างระบบด้วยความเป็นมืออาชีพจึ ง
เป็นกลไกในการเปลี่ยนสังคมตะวันตกให้เป็นสังคมสมัยใหม่โดยเริ่มจากระบบเศรษฐกิจ
Weber ไม่ได้มองว่าการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสมัยใหม่ของสังคมตะวันตกนั้นเป็นส่วน
หนึ่งของพัฒนาการเชิงศีลธรรม (moral progress) เหมือนที่ Comte, Durkheim หรือ
Marx มอง แต่เขาเชื่อว่าพัฒนาทางความคิดแบบเหตุผลนิยม ซึ่งตรงข้ามกับความไม่รู้ ความ
ไม่สมบูรณ์แบบ หรือการกระทาตามสัญชาตญาณนั้นมีพลังในการปลดปล่อยมนุษยชาติ
เท่าๆกับที่มันสามารถจองจามนุษย์ได้ และเขายังมองว่าแนวคิดการสร้างวินัยในตนเองตาม
อุดมการณ์ของชาวคริสต์นิกายโปรแทสแตนท์นั้นเป็นเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการมีความ
เชื่อที่สมเหตุสมผลต่อการพัฒนาตนเองและต่อการพัฒนาของสังคมโดยรวม การใช้เหตุผล
ของมนุษย์นั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจใด ๆ ของเขา ดังนั้นการตัดสินใจใดๆบน
ความเป็นวิทยาศาสตร์ของข้อมูล เช่น หลักฐานเชิงประจักษ์ ค่ าในเชิงตัวเลข ย่อมจะเป็น
ประโยชน์ เหตุนี้เองที่การแพทย์ที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์จึงถูกสถาปนาให้เป็นอานาจ
ประเภทหนึ่ง และมีบทบาทกากับมนุษย์ผ่านเหตุผล การแสดงความเป็นมืออาชีพและความ
เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาชีวิตมนุษย์
Habermas (1984) นั กทฤษฎีส านักวิพากษ์ผู้ ซึ่ งนาแนวคิด เชิงจิ ตวิเ คราะห์ ม า
อธิบายการทางานของสังคมได้อย่างแยบยล กล่าวถึงการแพทย์ว่าเป็นระบบที่ต้องเกี่ยวข้อง
กับภาษา การสื่อสารและจิตวิเคราะห์อย่างแยกไม่ออก เช่น ในการที่แพทย์ตรวจรักษา
วินิจฉัย และต้องแจ้งผลการตรวจและให้ การรักษาผู้ป่ว ยนั้นไม่เพียงแต่องค์ความรู้ ทาง
การแพทย์เท่านั้นที่จาเป็นแต่ยังหมายถึงความสามารถที่จะเข้าใจ ตีความผู้ป่วย และสื่อสาร
ออกไปอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วย และด้วยวิธีการของการสื่อสาร Habermas วิเคราะห์
การแพทย์ในเชิงบทบาทไว้ 3 ลักษณะสาคัญได้แก่ 1) การแพทย์ในนามวิชาชีพที่มีความ
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เชี่ยวชาญได้ทาให้ชีวิตของมนุษย์ตกอยู่ใต้อาณานิคมทางการแพทย์ (colonization of the
life world) 2) การแพทย์ในนามวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ จาเป็นต้องมีการสื่อสารด้วย
ภาษาและถ้อยคาที่ทาให้ผู้ป่วยเข้าใจได้ยาก 3) เป็นอุปสรรคต่อการทาให้ผู้ป่วยเกิดความรู้
ที่สามารถปลดปล่อยตนเองออกจากความไม่รู้และความทุกข์ได้ เช่นเดียวกับ Illich (1975)
ที่มองว่าการแพทย์สมัยใหม่ได้ทาลายศักยภาพของมนุษย์ในการเรียนรู้ธรรมชาติของการ
เกิด การตาย ความกลัว และความทุกข์ทรมานบนความเชื่อที่ว่าความเป็นมืออาชีพและ
หลั ก การทางวิท ยาศาสตร์ นั้ น จะจั ด การทุ ก อย่า งได้ และเกิ ด การสร้ างการผู ก ขาดทาง
การแพทย์และสร้างให้ความเป็นแพทยานุวัตรของสังคมเข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ
ความเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดและสร้างให้เกิดอุปสงค์ขึ้นในระบบ
บริการสุขภาพ ผู้ป่วยไม่ว่าจะยากดีมีจนล้วนต้องการได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
และระบบโรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ทาให้เกิดวัฒนธรรมแห่งความ
คาดหวังที่ต้องในรับการดูแ ลในโรงพยาบาล ถ่ายโอนหน้าที่ที่บุคคลพึงดูแลตนเองสู่ระบบ
การแพทย์ ใ นนามของความเป็ น มื อ อาชี พ และความเชี่ ย วชาญ อย่ า งไรก็ ดี ก ารเข้ า ถึ ง
ผู้เชี่ยวชาญนั้นเป็นเรื่องของความแตกต่างทางสังคม ทาให้เกิดความขัดแย้งท่ามกลางความ
คาดหวังที่ผู้ป่วยทุกคนโดยเท่าเทียมต้องเข้าถึงและได้ รับการบริการที่มีคุณภาพจากระบบ
การแพทย์
∞ Death-denying Society: สังคมปฏิเสธความตายและปรากฏการณ์การตายอย่าง
โดดเดี่ยวในโรงพยาบาล ∞
วาทกรรมทางสั ง คมว่ า ด้ ว ยการแพทย์ แ ละการเจ็ บ ป่ ว ยที่ ถู ก ผลิ ต ขึ้ น ภายใต้
โครงสร้างของทุนนิยมทางการแพทย์ แพทยานุวัตร และความเป็นมืออาชีพของการแพทย์มี
อิทธิพลที่มองไม่เห็นต่อการตัดสินใจทางสุขภาพของผู้ป่วย เช่น อะไรคือความเจ็บป่วยที่
ต้องการการรักษาอย่างมืออาชีพหรือต้องไปพบแพทย์ ด้วยบริบทของความเป็นแพทยานุ
วัตรในสังคม ผู้ป่วยและครอบครัวอาจกาหนดนิยามการเจ็บป่วยที่ต้องพบแพทย์ไ ว้ที่การ
เป็นไข้หวัด พวกเขาพร้อมที่จ่ายค่าบริการทางการแพทย์และค่าแพทย์เพื่อให้ได้พบแพทย์
ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกและรับยาที่เชื่อว่าดีที่สุด (ซึ่งในกรณีนี้อาจมีเพียงยาลดไข้ คาสั่งให้
นอนพัก) คนทั่วไปที่อยู่ในโครงสร้างเช่นนี้ถูกทาให้มองเห็นว่าการพึ่งตนหรือมีพฤติกรรมใน
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การดูแลตน (self-care) เพื่อป้องกันโรคหรือในกรณีการเจ็บป่วยทั่วไปการรักษาตนเองด้วย
วิถีทางธรรมชาติ เช่น การนอนหลับพักผ่อน และรักษาสมดุลยทางร่างกาย ถูกมองเป็น
ความเสี่ยงและความไม่ทันสมัย ยิ่งไปกว่านั้นหากเป็นการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงและ
เรื้อรัง คนในสังคมสมัยใหม่มีแนวโน้มจะยึดการแพทย์แบบรักษาให้หายจากโรค (curative
medicine) เป็ น หลั ก และโลกทัศน์ ต่อการเจ็บป่ว ยของสั งคมอยู่บนสมมุติฐานของการ
ปฏิ เ สธความตาย (Gorer 1955, Becker 1973, Aries 1975, Illich 1976, Kellehear
1984, Walter 1991, Seale 1998,)
สังคมปฏิเสธความตาย (death-denial society) เป็นปรากฏการณ์ระดับโลกไม่
เฉพาะเจาะจงอยู่ ในสั งคมตะวันตกแต่เพีย งเท่านั้น Aries (1975) และ Illich (1976)
วิเคราะห์ว่าการปฏิเสธความตายเป็นผลลัพธ์ของความเป็นแพทยานุวัตรหรือการพึ่งพิง
การแพทย์อย่างสูงของสังคม ในด้านหนึ่งการปฏิเสธความตายถูกมองเป็นกลไกทางจิตที่
มนุษย์ปรับตัวต่อข่าวร้ายของการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ และ
ความตายจะมาถึงในไม่ช้า 17 การปฏิเสธความตายถูกใช้ในความหมายการไม่ยอมรับ
ความจริ ง ความจริ งที่ว่ายั งมีโ รคและการเจ็ บป่ว ยอี กมากที่ พ้ น ความสามารถที่ ร ะบบ
การแพทย์สมัยใหม่จะสามารถเยียวยาได้ แม้ก ารแพทย์ปัจจุบันจะสามารถสร้างปาฏิหาริย์
ให้เป็นที่ประจักษ์แต่ก็ยังไม่อาจทาให้มนุษย์พ้นจากความตายได้ แต่มนุษย์ก็ยังอยู่ด้วย
ความหวังว่าการแพทย์จะก้าวทันและเอาชนะโรคร้ายได้อย่างราบคาบในที่สุด เราจึงได้ เห็น
ปรากฏการณ์ที่ผู้ป่วยระยะท้ายซึ่งในทางการแพทย์ก็คือผู้ป่วยที่กาลังเผชิญกับโรคที่รักษาไม่
หายและกาลังจะเสียชีวิตในไม่ช้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ร่างกายของเขาถูกทาให้เป็น
17

สอดคล้องกับ Grief Model ซึ่งเป็นผลยุคบุกเบิกของ Kuber-Ross (1969) ที่อธิบายขั้นตอนการปรับตัวทาง
จิตของผู้ที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงเมื่อต้องรับข่าวร้ายไว้ว่าผู้ป่วยจะผ่านขั้นตอนทางความรู้สึก อารมณ์ และจิตใจ
หลายรูปแบบวนไปวนมาจึงจะสามารถไปสู่การยอมรับและดาเนินชีวิตที่เหลืออยู่ต่อไปได้ในที่สุด โดยเมื่อได้รับ
ข่าวร้ายผู้ป่วยจะตกใจอย่างมากและปฏิเสธว่าสิ่งนั้นไม่จริง (denial phase) ไม่อยากเชื่อว่ามันเกิดขึ้นกับเขา
และจะเข้าสู่อารมณ์กังวลโกรธเกรี้ยวกับโชคชะตา (anger phase) จากนั้นพวกเขาอาจจะพยายามอธิบายและ
หาเหตุผลเพื่อทาความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น (bargaining phase) และเข้าสู่วงจรของความเครียดและหดหู่
(depression phase) เช่นนี้ไปเรื่อย และหากผู้ป่วยได้รับการประคับประคองทางอารมณ์ ความเข้าใจ และข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์
เขาจะสามารถปรับตัวเข้าสู่จุดที่มองหาโอกาสและทางเลือกใหม่ที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้า
(acceptance phase)
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ตัวแสดงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยการต่อสายระโยงระยางเข้ากับ
ร่ า งกายที่ ก าลั ง ตายลงทุ ก ขณะ คงไม่ มี ผู้ ใ ดปฏิ เ สธได้ ว่ า นี่ คื อ ทุ ก ขเวทนาที่ เ กิ ด ขึ้ น บน
ความหวัง (ที่ไม่อาจเป็นจริงได้) ที่จะเกิดปาฏิ หาริย์ การตายในสังคมสมัยใหม่จึงเป็นการ
เสียชีวิตในโรงพยาบาล หรือการตายในห้องผู้ป่วยวิกฤต 18 – สถานที่ที่ผู้ป่วยถูกแยกห่ าง
ออกจากสิ่ งแวดล้ อมและผู้ คนที่คุ้ น เคย 19 ด้ว ยเหตุเพราะความจาเป็นที่ต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับในโรงพยาบาล ตลอดจนการปฏิบัติงานของแพทย์ -พยาบาล การตาย
อย่างโดดเดี่ยวในโรงพยาบาลจึงไม่สิ่งที่ผู้ใดจะปรารถนา Elias (1985) นิยามปรากฏการณ์
เช่นนี้ว่าความโดดเดี่ยวในวาระท้ายของชีวิต (the loneliness of the dying) ซึ่งสะท้อน
ว่าการตายในสังคมสมัยใหม่ได้ถูกกักบริเวณให้แคบลง (sequestered) ปัจเจกบุคคลต้อง
ก้าวเดินสู่วาระสุดท้ายของตนเองเกือบจะโดดลาพัง20
หากตัดกลับมาที่ภาพใหญ่ของสังคม บรรยากาศสังคมปฏิเสธความตายนั้น อาจ
เรียกได้ว่าเป็นมายาคติ (myth) ที่นาไปสู่การตัดสินใจทางสุขภาพของคนในสังคมสมัยใหม่

18

วาทกรรม ICU death และ Hospital death
สังคมไทยในอดีต วัฒนธรรมชุมชนและครอบครัวที่เข้มแข็งมีส่วนทาให้ผู้คนมองการตายเป็นส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาติ การเจ็บป่วยได้รับการดูแลในภาพของชุมชน เพื่อนบ้านที่คุ้นเคยแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมเยือน พูดคุย ให้
กาลังใจผู้ป่วย ลูกหลานและสมาชิกครอบครัวที่ทางานห่างออกไปไม่ไกลนักสามารถผลัดเปลี่ยนกันให้การดูแล
ผู้ป่วยได้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่การตายส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่บ้านในการแวดล้อมของผู้คนและความรู้สึกที่คุ้นเคย
ผู้คนในชุมชนได้เรียนรู้วัฎจักรชีวิตของการเกิด แก่ เจ็บ และตายที่เกิดขึ้นรอบตัว และเมื่อเกิดการเสียชีวิต ชุมชน
จะช่วยประคับประคองครอบครัวให้ผ่านพ้นความสูญเสียด้วยพิธีกรรมที่สอดคล้องกับความเชื่อและธรรมเนียม
ปฎิบัติตามวัฒนธรรมของตน
20
ความรู้สึกของสังคมที่สะเทือนใจต่อความตายอย่างโดดเดี่ยวเป็นที่มาของการเรียกร้องเชิงนโยบายว่าด้วยการ
บริบาลเพือ่ คุณภาพชีวิตระยะท้าย (hospice care) ผู้ป่วยระยะท้ายถูกส่งเข้าไปอยู่ในการดูแลของแพทย์ใน
โรงพยาบาลด้วยเหตุผลทางสังคมมากกว่าเหตุผลทางการแพทย์ เนื่องจากขาดผู้ดูแล เพราะสมาชิกในครอบครัว
ถูกลิดรอนเวลาอันมีค่า ทั้งยังถูกทาให้อ่อนแอจากสภาพและเงื่อนไขในการดารงชีวิตอื่น ๆ เช่น เรื่องการทางาน
ครอบครัว และเส้นทางพิสูจน์ความสาเร็จ ต้องดิ้นรนเอาชีวิตให้รอดและพิสูจน์ความสาเร็จผ่านชีวิตการงาน และ
ครอบครัวของตนเอง เกินกว่าที่จะเข้ามารับบทบาทของการเป็นผู้ดูแลคนป่วยซึ่งเป็นงานที่ต้องมีต้นทุนมหาศาล
ในความหมายของเวลา ทุนทรัพย์ ความเข้มแข็งทางอารมณ์และจิตใจ ระบบสนับสนุ นและความช่วยเหลือ
รูปแบบต่าง ๆ จากที่ต่าง ๆ (ดูเพิ่มเติมหน้า 99)
19
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ที่ในท้ายที่สุดจะลิดรอนอานาจเหนือตน (autonomy) ในฐานะมนุษย์ให้เหลือสภาพเป็น
วัตถุที่ไม่อาจตัดสินใจหรืออยู่ด้วยเจตจานงของตนเองได้โดยเสรี
ความคิ ด และการตั ด สิ น ใจพึ ง พิ ง ทางการแพทย์ อ ย่ า งสู ง นี้ ไ ด้ ส่ ง ผลกระทบใน
ระดับประเทศ เพราะอุปสงค์ในระบบบริการสุขภาพได้ถูกกระตุ้นด้วยมายาคติทางสังคม
ส่งระบบบริการสุขภาพในภาพต้องแบกรับภาระหนักหน่วง และด้วยเหตุผลเชิงมนุษยธรรม
การแพทย์ไม่อาจปฏิเสธภาระเหล่านั้น แม้การอยู่โรงพยาบาลของผู้ป่วยจานวนมากเพียง
เพื่อรอความตายอย่างโดดเดี่ยว นอกจากนี้โครงสร้า งสังคมที่อ่อนแอเปราะบางได้ทาลาย
ความเข้ ม แข็ ง ของสถาบั น ครอบครั ว และแทนที่ ด้ ว ยคนที่ มี ค วามเป็ น ปั จ เจกนิ ย ม
(individualism) อย่างสูง ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวจึงไม่มีความพร้อมที่จะให้การ
ดูแล ทาให้ระบบการแพทย์และระบบบริการสุขภาพในฐานะผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพถูก
มองเป็นความหวังเดียวที่ดีที่สุดที่จะรับมือกับความตายของใครสักคน ปัญหาในระบบริ
การสุขภาพจึงเกี่ยวพันอย่างแยบยลกับโครงสร้างและกลไกการทางานของสังคมที่ประกอบ
สร้างวัฒนธรรมแพทยานุวัตรในระบบสุขภาพและระบบการแพทย์สมัยใหม่อย่างแยกไม่
ออก
ด้วยเหตุนี้ สังคมสมัยใหม่จึงเป็ นเสมือนกติกาที่นามาใช้ในการกาหนดความหมาย
ของชีวิต การดารงอยู่ ความเป็นมนุษย์ ตัวตน และการเจ็บป่วยของปัจเจก แต่ แม้ระบบ
การแพทย์จะสามารถเข้ามากากับควบคุม ร่างกายของมนุษย์ได้ แต่ไม่อาจประคับประคอง
จิตใจที่บอบช้าและความทุกข์ทรมานจากกระบวนการรักษาที่ยื้อชีวิต และยืดความตายได้
เลย
อย่างไรก็ดี ด้วยความเสื่อมที่ยังคงปรากฏอยู่ในสังคมอย่างมากมายในสภาวะสังคม
แห่งความเป็นสมัยใหม่ และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบทางลบต่อชีวิตมนุษย์ยังคงเป็น
ปริศนาที่ไม่อาจอธิบายและขจัดให้หมดไปได้ด้วยความเป็นเหตุผลและเงินตรา ในเวลา
เดียวกันสังคมอันเป็นพื้นที่ชีวิตของมนุษย์ยังคงวิวัฒน์ต่อไป แพทย์จะยังคงเป็นผู้มีอานาจ
ในการกาหนดแผนการรักษา และการรักษาที่ไม่อาจหายได้จะถูกมองเป็นความล้มเหลวทาง
การแพทย์ สิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นวัฒนธรรมในการเรียนการสอนวิชาแพทยศาสตร์ทั่วโลก
และส่งผลต่อความคิดของแพทย์ที่ป ฏิเสธความตายเมื่อต้องให้การดูแลรักษาผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย
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ณ จุดนี้ นักสังคมวิทยาเชื่อว่าสังคมได้ปรับตัวและสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่อีกครั้งสู่
สภาวะของสังคมที่ถูกเรียกว่า สังคมหลังสมัยใหม่ (postmodern society)21 ในที่นี้ภาวะ
หลังสมัยใหม่นั้นเป็นทั้งบริบทและกรอบหรือทฤษฎีในการวิเคราะห์และทาความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ว่าด้ว ยการตายและความตายในมิติทางสั งคมที่ห ลากหลายทั้งการตายที่
สัมพันธ์กับระบบการแพทย์ ประสบการณ์ว่าด้วยการเผชิญการตายของปัจเจกบุคคล ซึ่ง
ภาวะหลั งสมัย ใหม่ได้ส ร้ างเงื่อนไขและมีส มมติฐ านต่อ ทั้ง ความเป็นปั จเจก (ซึ่งรวมถึ ง
ประสบการณ์ของเขาทั้งในเรื่องการเจ็บป่วยและการตาย) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกกับ
ปัจเจกอื่น สถาบันอื่น รวมไปถึงสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทางความคิดของกรอบแนวคิด
ความเป็นสมัยใหม่
(2) Post-modern society – ชีวิต เทคโนโลยี และความเคลื่อนย้าย
.. เราทุกคนกาลังใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่โดดเดี่ยวและโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อย ๆ ...
สมมุติฐานว่าด้วยสภาวะสังคมซับซ้อนอย่างสูง
ในเวลานี้สังคมไทยได้เปลี่ยนผ่านจากความเป็นสังคมสมัยใหม่เข้าสู่การเป็นสังคม
หลังสมัยใหม่แล้วหรือไม่อย่างไรนั้น เป็นข้อถกเถียงในทางความคิดเสียมากกว่าที่จะวัดได้
อย่ า งชั ด เจนและแม่ น ย า เราเพี ย งแต่ รั บ รู้ ว่ า สั ง คมรอบตั ว เปลี่ ย นแปลงและยั ง คง
เปลี่ยนแปลงต่อไปเรื่อย ๆ ซึ่งย่อมหมายถึงการคิดถึงการตายและความตายยังคงต้องการ
คาอธิบายที่หลากหลายมากขึ้นด้วย
นักวิทยาศาสตร์และนักสังคมศาสตร์เชื่อว่าสังคมปัจจุบันในระดับโลกเป็น “สังคม
แห่งความซับซ้อนอย่างสูง (highly complexed society)”22 ซึ่งมีลักษณะสาคัญคือ การ
เคลื่ อ นย้ า ย (mobility) ความลื่ น ไหล (liquidity) ความวุ่ น วาย (chaos) การปรั บ ตั ว
(adaptive) และตามมาด้วยแบบแผนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน (emergent) เพื่อ
21

หรืออาจเรียกว่า High modernity หรือ Second modernity หรือ Post-capitalism
“I think the next century will be the century of complexity” (Stephen Hawking, cited in
Sanders and McCabe, 2003: 208) in Urry (2005).
22
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ตอบสนองต่อสิ่งใหม่และการเปลี่ยนแปลง และเกิดกระบวนการซ่อมแซมตนเอง (selfassemble) อยู่เสมอท่ามกลางกระแสความไร้ระเบียบ และที่สาคัญ Giddens (1990) ชี้ว่า
ด้วยลักษณะเช่นนี้ของสังคมจะทาให้เกิดผลกระทบในทางลบที่มาจากการเกิดขึ้นอย่างไร้
การควบคุมของสิ่งต่าง ๆ (driverless out-of-control juggernaut system) หรือตีความ
ได้ว่ากลไกในการจัดระเบียบทางสังคมแบบเดิม ๆ เช่น กฎหมาย การแพทย์ การศึกษา
ครอบครัว และเศรษฐกิจ รวมไปถึงศาสนาได้พ่ายแพ้ต่อความซับซ้อนอย่างสูงของสังคมจน
ไม่มีพลังพอทีทาหน้าที่เชิงโครงสร้างของตนเองได้อีก จุดเริ่มต้นแนวคิดเรื่องความซับซ้อน
นั้นมีรากฐานมาจากการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยความซับซ้อนในระดับอานุภาคนาโน
(nanoscale) ของสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งร่างกายมนุษย์ที่สามารถซ่อมแซมตัวเองและวิวัฒน์ไปสู่
สิ่ ง ใหม่ การค้ น พบดั ง กล่ า วได้ ถ อดรื้ อ ค าอธิ บ ายทางวิ ท ยาศาสตร์ แ บบแยกส่ ว น
(reductionism) และแทนที่ด้วยการพยายามคาความเข้าใจ (ไม่ใช่อธิบายหรือพยากรณ์)
ความซับ ซ้อนของสิ่ งมีชีวิต แนวคิดความซับซ้อนนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดร่ว มทางความคิด
ระหว่างวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ความซับซ้อนจึงเป็นมากกว่า
แค่ แ นวความคิ ด หรื อ ทฤษฎี แต่ อ ยู่ ใ นฐานะที่ เ ป็ น กระบวนทั ศ น์ (paradigm) ใหม่ ท าง
วิชาการที่มีผลทาให้เกิดท่าทีและกระบวนการคิดแบบใหม่ ที่ทะลายข้อจากัดเชิงระเบียบวิธี
วิจัยซึ่งจะนาไปสู่การได้มาซึ่งทฤษฎีและชุดคาอธิบายใหม่ ๆ ว่าด้วยสังคม ปรากฏการณ์ทาง
สังคม และมนุษย์ทั้งในสภาวะของธรรมชาติและความเป็นสังคม (sociality)
ในมิติของความเป็นสังคมนั้นสภาวะของ “ความซับซ้อนอย่างสูง” นั้นเกิดจากการ
ประดิษฐ์คิดค้นและการสร้างสรรค์อย่างสุดขั้ว การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ส่งผลให้สังคมทั่ว
โลกและผู้คนทั่วโลกไม่เพียงแต่เชื่อมต่อกันแต่ยังทาให้ปฏิบัติสัมพันธ์ที่เกิดบนความเชื่อมต่อ
นั้นไหลลื่นและเกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัตรทั่วโลกในรูปแบบที่ไม่อาจคาดเดาหรือพยากรณ์ได้
Harvey (1989) กล่าวว่าเทคโนโลยีด้านการขนส่งและคมนาคมและด้านการสื่อสารนั้นมี
พลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่ างพลิกฟ้าพลิ กแผ่นดิน และจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ สั ง คม
มนุ ษย์ เปลี่ ย นโฉมหน้ าไปสู่ ยุคหลังสมัย ใหม่ (postmodernism) หรือบริบททางสังคมที่
วัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจถูกจัดระเบียบใหม่อย่างข้ามพรมแดนจากการที่เวลานั้นถูก
บีบอัดให้สั้นลงและโลกทั้งใบเชื่อมต่อกัน ศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความเป็นมนุษย์อย่าง
สถาปั ตยกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งการแพทย์ทางเลื อกได้ตอบสนองต่อการ
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เปลี่ยนแปลงเช่นนี้ของสังคม การออกแบบเมืองไม่อาจยึดหลักการแบบคานวณด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ไร้ชีวิตโดยไม่มีความอ่อนโยนต่อการใช้ชีวิตที่หลากหลายของผู้คนได้อีกต่อไป
ดังการออกแบบเมืองในสหรัฐอเมริกาช่วงปี ค.ศ. 1960 ได้ถูกโจมตีโดยนักออกแบบหัว
ก้าวหน้าว่าเป็นการออกแบบสมัยใหม่แต่ไร้ซึ่งจิตวิญญาณ (Harvey, 1989, p.47) แต่ต้อง
เมืองต้องเป็นพื้นที่ที่คนสามารถปลดปล่อยและเชื่อมต่อจิตวิญญาณของเขาเข้ากับสังคมได้
ดังนั้นมุมมองและความอ่อนไหว (sensitivity) ต่อชีวิตในสังคมและความเป็นสังคมจึงเป็น
แก่นของการนาสถาปัตยกรรมเข้าสู่ความเป็นมนุษย์
การตายและความตายก็เป็นสิ่งที่อยู่ในความเป็นแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์มาก
เท่า ๆ กับหรืออาจจะมากกว่าสถาปัตยกรรม ปากท้อง การแพทย์ สิ่งแวดล้อมและเรื่อง
อื่น ๆ อีกมากมายที่ได้เริ่มปรับตัวต่อสภาวะทางสังคมไปแล้ว แต่คงไม่เป็นความคาดเคลื่อน
เกินไปนักหากจะกล่าวว่าเราให้ความสนใจน้อยมากที่จะศึกษาความตายด้วยแนวคิดใหม่ๆ
เพื่อให้มองเห็นการตายและความตายที่อาจจะแตกต่างจากที่เรามองเห็นในปัจจุบัน และ
ด้วยจินตนาการเหล่านี้ที่จะทาให้นโยบายและการจัดระเบียบทางสังคมว่าด้วยการตายและ
ความตายผ่านระบบการแพทย์ก้าวเคียงคู่ไปกับสังคมที่ซับซ้อนอย่างสูงและจะสูงมากขึ้น
เรื่อย ๆ เพราะในอีกไม่นานวาทกรรม 4.0 ของประเทศไทยซึ่งเปรียบเสมือนอุดมการณ์
และพัน ธสั ญญา (social contract) ก็จ ะน าประเทศไทยเดินเข้าสู่ เส้ นทางของการเป็ น
“สังคมแห่งความซับซ้อน” อย่างเต็มตัวภายในเวลาไม่นานนี้ ลักษณะสังคมแห่งความ
ซับซ้อนอย่างสูงนี้ย่อมส่งผลถึงแบบแผนและวิถีชีวิตของผู้คน โอกาสและทางเลือกที่แปรผัน
ไปอย่างคาดเดาได้ยาก การตายและความตายในฐานะที่เป็น ของพวกเขาจึงเปลี่ยนแปลง
โฉมหน้าและรูปแบบของมันไปด้วย แต่น้อยมากหรืออาจจะไม่มีเลยที่ใครจะมีสมมุติฐาน
ต่อความหมายของการมีชีวิตและการตายของมนุษย์ในสังคมแห่งนวัตกรรมว่าจะมีหน้าตา
อย่างไร ซึ่งผู้เขียนจะขอนาเสนอสมมุติฐานหรือภาพคร่าว ๆ ของความเป็นสังคมแห่งความ
ซับซ้อนไว้ในประเด็นที่สาคัญดังต่อไปนี้
ในสังคมความซับซ้อนนั้น ...
1) ในยุคหลังสมัยใหม่ Rose (2007) วิเคราะห์ว่า ระบบแพทยานุวัตรจะเปลี่ยนตัวเอง
ไปอย่างซับซ้อนขึ้น โดยจะทาหน้าที่มากกกว่าการรักษาความป่วยไข้หรือขจัดโรค
แต่จ ะมีความเป็ น ระบบชีว แพทยานุวัตร (biomedicalization) ที่เปลี่ ยนแปลง
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หน้าที่เดิมของระบบการแพทย์ไปสู่การควบคุม จัดระเบียบ ปรับโครงสร้างสิ่ งที่
เป็นระเบียบหรือสิ่งสาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์ทั้งหมด รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
ด้ ว ย ในท้ า ยที่ สุ ด แล้ ว สั ง คมอาจจะจ าเป็ น ต้ อ งเรี ย นรู้ ว่ า ระบบการแพทย์ จ ะมี
ข้อจากัดมาขึ้นเรื่อย ๆ ในการทาความเข้าใจและตอบสนองต่อมนุษย์ และหาก
มองเข้ า ไปในสิ่ ง ที่ ก าลั ง เกิ ด ขึ้ น ในสั ง คมดู เ หมื อ นผู้ ค นทั้ ง โลกเราก าลั ง มองหา
ตลอดจนเรี ย กร้ องอะไรสั กอย่ าง ไม่ว่าจะเป็นความช่ว ยเหลื อ ระบบสนับสนุน
นโยบายที่ ส่งผลโดยตรงต่อการมีชีวิตที่ไม่โดดเดี่ยวนักในระยะท้าย ทุกคนอยู่ใน
ประสบการณ์ของการอยู่ในโลกที่แสนเปราะบางโดยลาพัง
2) มนุษย์และความเป็นมนุษย์เกิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์ มนุษย์เมื่อเกิดมานั้น
ว่างเปล่าและค่อยๆ “กลายเป็น” (becoming หรือ concrescence) ใครสักคน
ไม่ใช่สิ่งที่ถูกกาหนดมา (being) มนุษย์ค่อยๆกลายเป็นตัวเขาผ่านกระบวนการ
ปฏิสั มพัน ธ์ และจะเปลี่ ย นแปลงไปเรื่อย ๆ อัตลั กษณ์จะไม่ใช่สิ่ งที่คงทนถาวร
ความเป็นมนุษย์จะสร้างข้อเรียกร้องใหม่ๆ เสมอ เพราะทุกครั้งที่เกิดปฏิสัมพันธ์ซึ่ง
หมายถึงการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ก็ปรับตัวไปพร้อม ๆ กับที่มนุษย์ปรับตัว
เมื่อเข้าสู่สิ่งแวดล้อมใหม่นั้น มนุษย์จึงหลากหลายและแตกต่างขึ้นกับการปรับตัว
ที่เกิดขึ้นในระดับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
ตลอดเส้นทาง ความแตกต่างของมนุษย์ย่อมหมายถึงความต้องการทางเลื อก
เพราะในโลกแห่งความซับซ้อนนั้นไม่มีสิ่งที่ถูกต้องที่สุดสาหรับทุกคน
3) แต่อย่างไรก็ตามการเชื่อมต่อในระดับโลกของสรรพสิ่งทาให้เกิดจักรวาลนิยมของ
วั ฒ นธรรม (cosmopolitan culture) หมายความถึ ง ความเหมื อ นในวิ ถี แ ละ
ทางเลือก (ที่ดูเหมือนจะมีมากแต่แท้จริงแล้วเป็นทางเลือกลวง ๆ ) ของปัจเจก วิถี
ชี วิ ต บางลั ก ษณะไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นฐานะของโอกาส (possibility) แต่ เ ป็ น หน้ า ที่
(responsibility) ที่ทุกคนต้องไปให้ถึง เช่น ทุกคนต่างกลัวความแก่และความตาย
ต่างปรารถนาที่จะให้ความเสื่อมของสังขารเกิดช้าที่สุดหรือแม้แต่ต้องการมีชีวิตที่ดู
เหมือนไม่มีอายุ และเทคโนโลยีก็ทาให้ความฝันของมนุษย์เป็นจริง มนุษย์ในสังคม
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ลั กษณะนี้ จึ งไม่คุ้น เคยกับการยอมรับการเปลี่ ยนผ่านของช่วงชีวิต และปฏิเสธ
ความตาย
4) มนุ ษ ย์ จ ะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ เทคโนโลยี อ ย่ า งแนบแน่ น ในความหมายที่ ก าร
ดารงชีวิตของมนุษย์จะไม่สามารถปราศจากเทคโนโลยีได้ ทาให้ เกิดความสัมพันธ์
แนวราบและแนวดิ่ง ด้วยความเจริญอย่างไร้ขีดจากัดของเทคโนโลยีและความ
เป็นโลกาภิวัตรของระบบโลก ทุกสังคมทั่วโลกถูกทาให้เชื่อมต่อกันอย่างซับซ้อน
(connectedness) และความเชื่อมต่อดังกล่าวนามาซึ่งการเคลื่อนที่ (mobility)
ที่ไหลลื่นอย่างรวดเร็วและง่ายขึ้นเรื่อย ๆ หากพิจารณาดูให้ดีจะพบว่าเราทุกชีวิต
ล้วนถูกกระทบโดยบริบทของความเชื่อมต่อและการเคลื่อนที่ เทคโนโลยีนั้นได้
เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติจากหน้ามือเป็นหลังมือ ที่เห็นได้ชัดขึ้น
เรื่ อย ๆ คืออาชีพหลายประเภทไม่เว้ นอาชี พแพทย์ ถูก พยากรณ์ว่ าจะค่ อ ยๆมี
บทบาทน้ อ ยลงและถู ก แทนที่ ด้ ว ยหุ่ น ยนต์ แ ละปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ที่ นั บ วั น จะมี
ศักยภาพสูงขึ้นเรื่อย ทั้งผู้คนและสิ่งของต่างเดินทางข้ามพรมแดนตลอดเวลาด้วย
เวลาที่สั้นขึ้นเรื่อย ๆ เส้นแบ่งทางภูมิศาสตร์ปรากฏตัวเฉพาะในแผนที่และไม่มี
ความหมายใดมากนักต่อความมั่นคงของประเทศตราบเท่าที่เทคโนโลยียังคงก้าว
ล้ าขึ้น เรื่ อย ๆ มีความคล้ ายคลึงกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ในวิถีการบริโภค นับตั้งแต่
ความคิด รูปแบบการใช้ชีวิต และอุดมการณ์ กรอบทางวัฒนธรรมไม่ใช่เครื่องมือ
คัดกรองที่ใช้จาแนกความแตกต่างของคนและสังคมอีกต่อไป มันมีความหมาย
น้อยลงเรื่อย ๆ ต่ออัตลักษณ์และความเป็นตัวตนของบุคคล ทั่วโลกจะค่อย ๆ สิ่ง
ใดที่ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ ได้เป็นไปแล้ว และกาลังเป็นไปอย่าง บทบาทของรัฐ
ตลอดจนสถาบัน กลไก และตัวแสดงทางสังคมเล็ก ๆ อื่น ๆ นับตั้งแต่ความเป็น
พลเมือง ครอบครัว และสุขภาวะ จาเป็นต้องถูกนิยามและทาความเข้ าใจเสียใหม่
ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สลับซับซ้อนเช่นนี้
5) เวลาจะไม่มีความหมายในลักษณะเส้นตรง แต่ด้วยเทคโนโลยีเวลาจะถูกบีบอัดให้
สิ่งต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ในฉับพลัน (instantaneous) Bauman (2000) ได้ให้
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คานิยามสังคมลักษณะนี้ว่าคือความไหลลื่นแห่งยุคสมัยใหม่ (liquid modernity)
ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนสภาวะของสรรพสิ่งให้เคลื่อนที่ได้ด้วยเทคโนโลยี เทคโนโลยี
สามารถทาให้ทุกสิ่งเคลื่อนย้ายได้เสมือนหนึ่งว่ามัน “ไหล” ไปได้เอง ไม่ว่าสิ่งนั้น
จะเป็นผู้คนที่พากันเดินทางทั่ วโลก ข้อมูลข่าวสารจานวนมหาศาลสุดประมาณที่
ล่องลอยอยู่ในอากาศของโลกออนไลน์ในลักษณะที่เหมือนว่าพวกมันแปะอยู่บน
กระดาน รอให้ผู้คนที่สนใจเข้ามาเลือกเสพอย่างไม่รู้จบ รูปภาพ เงินตรา สินค้า
และบริการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงเพียงปลายนิ้ว ได้ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน และข้อเท็จจริงดังกล่าวยัง
รวมถึงจินตนาการของมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นจากการสัมผัสโลกซึ่งขอบเขตพรมแดน
และวัฒนธรรมถูกทลายลงด้วยอานุภาพของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
6) ชีวิตทางสังคมของมนุษย์ในสังคมแห่งความซับซ้อนจึงมีมิติเชิงจิน ตนาการอยู่มาก
แค่เพียงหลับตาหรือเปิดโทรศัพท์มือถือ จินตนาการก็สามารถพาเราไปในที่ ๆ เรา
ปรารถนา จินตนาการทาให้เวลามีความหมายต่อเราน้อยลง มันลดความสาคัญ
ของการปรากฏตัว (presence) ในความหมายทางกาย (corporeal) และลง ทุก
สิ่งเกิดขึ้นเสมือนจริง ในระดับที่ทุกคนเข้าถึ งและสัมผัสได้ในทิศทางของความเป็น
สังคม 4.0 เราเห็นภาพของผู้ สูงอายุใช้ส มาร์ทโฟน เล่นไลน์ เฟซบุ๊ก เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อน ๆ แทนที่การออกมาเจอกัน สังคมไทยกาลังอยู่ใน
บรรยากาศของความเป็นสังคมที่ผู้คนทุกเพศทุกวัยมีความคุ้นเคย รู้สึกเป็นมิตร
และเปิดรับเทคโนโลยีเข้าสู่ทุกมิติของการดารงชีวิตมากกว่าแต่ก่อน ยิ่งไปกว่านั้น
จินตนาการยังทาให้มนุษย์สามารถไปได้ในทุกเวลาและสถานที่โดยเกือบจะไม่มี
ข้อจากัด
7) เอกลักษณ์เดียวที่จะทาให้มนุษย์แตกต่างจากบรรดานวัตกรรมและเทคโนโลยี คือ
การเป็นเจ้าของและสามารถแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างซับซ้อน
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แม้ภาวะหลังสมัยใหม่นั้นถูกอธิบายไว้อย่างซับซ้อนในทางทฤษฎี แต่หากจะนา
ภาวะสมั ย ใหม่ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นฐานะที่ เ ป็ น แนวคิ ด และน าไปขยายผลในการอธิ บ าย
ประสบการณ์ของบุคคลว่าด้วยการเจ็บป่วยและการตายนั้น อาจจะนามาซึ่งข้อเรียกร้องเชิง
ระบบต่อการเจ็บป่วยและความตายของปัจเจกบุคคลในสังคม ซึ่ง พิจารณาตีความตาม
แนวคิ ด ของความเป็ น หลั ง สมั ย ใหม่ ไ ด้ ดั งนี้ (Giddens 1991, Beck 1992, Ritzer 1997
Bauman 2000)
• ในเชิงนโยบาย – สังคมที่สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามระดับ
ของการพัฒนา ส่งผลให้โครงสร้างสังคมแบบเดิมหรือก่อนหน้านั้นทลาย
ลง อุดมการณ์ วัฒนธรรมหรือสิ่งอื่นใดที่เคยเป็นมาตรฐานของความถูก ผิ ดและความเหมาะควรถูกลดระดับเหลือเพียงการเป็นทางเลื อกหนึ่ง
ท่ามกลางทางเลือกอื่น ๆ อีกมากมาย ประสบการณ์ของสังคมไทยใน
เรื่องนี้จะเห็นได้ชัดจากการที่สังคมไทยเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยมีทางเลือกมาก
ขึ้น ที่จ ะแสดงความปรารถนาและเจตนาของตน เช่น การเติบโตของ
การแพทย์แบบประคับประคอง (palliative care) การก่อตัวทางความคิด
และการพัฒนาเชิงระบบว่าด้วยฮอสพิสแคร์ (hospice care)
• ในเชิงนิยาม – สิ่งต่าง ๆ ถูกกาหนดความหมายและให้คุณค่าใหม่หมด ไม่
ว่าจะเป็นศาสนา ครอบครัว การเมือง การศึกษา หรือแม้แต่ความเป็นรัฐ
ซึ่ ง เคยเป็ น สถาบั น ทางสั ง คมที่ ท รงพลั ง ได้ ถู ก ลดบทบาทลงและมี
ความหมายต่อบุคคลในมิติใหม่ เช่น คนให้ความหมายต่อศาสนาว่าคือสิ่ง
ใดก็ได้ ไม่ใช่ศาสนาในความหมายของความดีงามและความถูกต้องที่มี
หนึ่ งเดีย ว แต่ความดีงามถูกกาหนดให้ ส ามารถเข้าถึงได้ตามหนทางที่
ปัจเจกเลือกเอง หรือคานิยามของคาว่าครอบครัวแบบดั้งเดิมที่หมายถึง
การประกอบขึ้นโดยพ่อ แม่ และลูกโดยสายเลือด และความหมายของ
การอยู่ร่วมกันในเชิงพื้นที่ก็พบว่ามีข้อจากัดอย่างมากในการทาความเข้า
ใจความเป็ น จริ งที่มีอ ยู่ อ ย่ างหลากหลาย เช่น ครอบครัว เพศเดี ย วกั น
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว หรือแม้แต่ครอบครัวที่มีเพียงคนเดียวที่ปรากฏชัด
และเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ไปจนถึงคาถามที่ว่าพื้นที่ทางสังคมเช่นบ้านพัก
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คนชรา หรือสถานเลี้ยงเด็กกาพร้า สามารถมีความหมายเป็นครอบครัว
ของบุคลที่อยู่ในพื้นที่และประสบการณ์เช่นนั้นได้หรือไม่23 สิ่งเหล่านี้เป็น
เพียงตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่ากลไกบางอย่างของสังคมได้เสื่อมหรือหายไป
แล้วและมีบางอย่างเกิดขึ้นมาใหม่ ไม่ใช่เพื่อทดแทนสิ่งที่หายไป แต่ เพื่อ
การเป็นสิ่งนั้นที่มีความหมายในระบบใหม่ อย่างไรก็ตาม ต่อประเด็นนี้
ผู้เขียนมีความเห็นว่าการสร้างความหมายต่อสิ่งต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงไปของสังคมนั้นเป็นความจาเป็นลาดับต้นๆสาหรับผู้
ก าหนดนโยบายหรื อ ก าหนดทิ ศ ทางการบริ ห ารประเทศ 24 และมี
ข้อสังเกตว่าระบบการแพทย์ และสุขภาวะ เป็นสิ่งที่ในปัจจุบันเห็นความ
เปลี่ยนแปลงในเชิงความหมายและหน้าที่น้อยกว่าสิ่งอื่น ๆ เช่นศาสนา
และครอบครัว หรือแม้แต่การเมือง ด้วยเหตุผลว่าระบบการแพทย์และ
การกาหนดสุขภาวะนั้นเป็นความเสี่ยงประการหนึ่ง ที่จะส่งผลกระทบ
โดยตรงในทันทีและอย่างรวดเร็วต่อบุคคล แตกต่างจากศาสนาหรือสิ่งอื่น
ที่ผลของการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อชีวิตที่เป็นปัจจุบันในแบบที่มองเห็นหรือ
จับต้องได้ยาก และอีกประการหนึ่งที่สาคัญแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็ก ๆ
เช่น ความหมายของคาว่า “บ้าน” ที่จะเป็นพื้นที่ในการดูแลผู้ป่วยในช่วง
สุดท้ายของชีวิต จะต้องถูกทาความเข้าใจใหม่อย่างไรนั้น เป็นสิ่งที่จะมีผล
ต่ อ การก าหนดนโยบายและการจั ด บริ ก าร รวมทั้ ง การพู ด ถึ ง ความ
รับผิดชอบต่อระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นอย่างมากอีกด้วย
• ในเชิงประสบการณ์ - มีการกระจายในมิติของอานาจสูง หมายถึง การไม่
ยึ ด ถื อ ในความถู ก ต้ อ งหรื อ การมี เ ป้ า หมายและอุ ด มการณ์ รู ป แบบใด
23

ต่อประเด็นนี้ ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ได้มีปาฐกถาไว้ในโอกาสครบรอบ 70 ปีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560 ในเรื่อง “กระบวนทัศน์พัฒนาสังคมในศตวรรษใหม่ ” ในการ
สัมมนาวิชาการเรื่อง “บทบาทของสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และอาชญาวิทยาในการพัฒนาสังคมไทย” จัดโดย
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24
อาทิ การกาหนดให้บุคคลใน “ครอบครัว” มีอานาจแทนผู้ป่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล จะ
ทาให้ผู้ที่มีครอบครัวในความหมายที่แตกต่าง เช่น ครอบครัวเพศเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรองสถานภาพโดย
กฎหมายไม่อาจเข้าถึงได้หน้าที่นี้ได้ เป็นต้น
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รูปแบบหนึ่งเพียงรูปแบบเดียว แต่อานาจในการตัดสินใจที่จะเลือกหรือ
บริโภคอย่างใดนั้นในทางตรงกันข้ามจะมีหลายหลายและอิงกับความเป็น
ปั จ เจก การรวมศู น ย์ ห รื อ ความเป็ น กลุ่ ม ก้ อ นมี ค วามหมายต่ อ มนุ ษ ย์
น้อยลง ปัจเจกชนในสังคมปัจจุบันทุกคนล้ วนต้องการทางเลือก และมัก
รู้สึกเป็นปรปักษ์ต่อการครอบงา ในระบบการแพทย์ประเด็นนี้จะเห็นได้
ชัดจากการเปลี่ยนแปลงในวิถีของความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย (doctor-patient relationship)
เป็นมิติหนึ่งในระบบการแพทย์ที่นักสัง คมวิทยาให้ความสนใจมาก งาน
ของ Parsons (1951) พบว่าภายใต้ความเป็นสังคมสมัยใหม่ของระบบ
การแพทย์และการครอบงาทางการแพทย์ ผู้ป่วยมีสิทธิและมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาการเจ็บป่วยของตนเองน้อยมากในขณะที่
แพทย์ มี บ ทบาทสู ง มากในการก าหนดหรื อ แม้ แ ต่ เ ลื อ กและชี้ น าแนว
ทางการรักษาให้เป็นไปตามสิ่งที่แพทย์เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งก็มักมีเพียง
แบบเดียวคือการรักษาอย่างเข้มข้น ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย
จึงมีความไม่สมดุลย ผู้ป่วยซึ่งเป็นเจ้าของร่างกายและเป็นผู้รับผลจากการ
รักษาถูกกัน ออกไปจากกระบวนการตัดสินใจ อย่างไรก็ ตามแต่ พบว่า
รูปแบบของความสัมพันธ์เชิงอานาจนี้เปลี่ยนแปลงและปรับตัวไปตามการ
เปลี่ ย นแปลงของสั ง คมมาโดยตลอด (Kaba and Sooriakumaran,
2007) สั งคมในสภาวะหลังสมัยใหม่ที่มีสมมุติฐานว่าได้หลุ ดออกจาก
กรอบหรือการครอบงาของโครงสร้างหรือความเป็นมาตรฐานแล้วนั้น ได้
เห็นการเติบโตของการมีส่วนร่วมในฝั่งของผู้ป่วย ผู้ป่วยเรียกร้องให้ตนเอง
เป็ น ศูน ย์ กลางของการรั กษา เป็นผู้ มีเสี ยงดังที่สุ ดในการบอกว่าตลอด
เส้นทางของการรักษานี้ฉันต้องการสิ่งใดหรือไม่ต้องการสิ่งใด แนวคิด
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการรักษา (patient-centred approach) นั้น
แม้จะทาให้สมดุลยของอานาจระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยกลับเข้าสู่ตรงกลาง
มากขึ้นแต่แพทย์โดยส่วนใหญ่ก็ไม่รู้สึกสูญเสียอานาจและสามารถยอมรับ
การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยได้ เพราะในท้ายที่สุดการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยทา
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ให้แพทย์เข้าใจว่าผู้ป่วยต้องการอะไร และกระบวนการรักษาจะเกิด ขึ้น
โดยราบรื่น ตลอดจนผู้ป่วยจะสามารถเข้าใจและยอมรับผลการรักษาได้
อาจเรียกได้ว่าการมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการรักษาคือรูปแบบหนึ่งของ
ระบบการแพทย์แบบหลังสมัยใหม่ และเป็นจุดกาเนิดของการแพทย์ที่
เรียกว่า Narrative medicine ที่มีหัวใจสาคัญคือการเข้าไปรับฟัง เสี ย ง
ซึ่งก็คือประสบการณ์ ความต้องการ ความหมาย ความคาดหวัง ความสุข
ความทุกข์ ตลอดจน ความอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของผู้ป่วยด้วย
หัวใจเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นแนวคิดทางการแพทย์ที่ท้าทายการแพทย์แบบ
ผู ก ขาดและก าลั ง เติ บ โตทั่ ว โลก (McWhinney, 1989) รวมทั้ ง ใน
ประเทศไทยด้วย
• ในความเป็ น มนุ ษย์ - มนุ ษย์จึงได้รับการปลดปล่ อยในระดับจิตส านึ ก
(consciousness) จากการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างที่กล่าวมาข้างต้น
ปัจเจกจึงเป็นอิสระจากสิ่งที่เคยถูกทาให้เชื่อว่าเป็นความถูกต้องและ/
หรืออุดมการณ์ที่ผ่านมา พวกเขาได้รับโอกาสที่จะค้นหาความหมายของ
ชี วิ ต ในมุ ม ที่ แ ตกต่ า งและเป็ น ของตนเอง และในมุ ม ของอั ต ลั ก ษณ์
(identity) แล้วนั้นปัจเจกสามารถเป็นใครสักคนในแบบที่เขาต้องการจะ
เป็น ปัจจุบันเราเห็นภาพของคนที่เป็นผู้ป่วยที่เดินอยู่บนท้องถนนทั่วไป
และที่ปรากฏตามสื่ อต่าง ๆ มากมายสามารถเลื อกที่จะชีวิตในวิ ถี ที่ ไ ม่
เป็นไปตามกรอบทางความคิดของคาว่า “คนป่วย” ระยะท้ายที่ต้องดูทรุด
โทรม และพักรักษาตัวอยู่เงียบ ๆ ในโรงพยาบาล เรายอมรับได้มากขึ้น
และเข้าใจได้มากขึ้นหากจะมีผู้ป่วยมะเร็งสักคนที่เลือกจะไม่รับการรักษา
ที่จะทาให้ผมร่วง เพราะการผมร่วงนั้นสั่นคลอนความเป็นตัวตนของผู้ป่วย
ท่านนั้น การผมร่วงอาจทาให้ผู้ป่วยขาดความสุขในยามที่เห็นตนเองใน
กระจก จึงขอเลือกที่จะมีความสุขกับตนเองในทุก ๆ วันและใช้การดูแล
รักษาแบบอื่น ๆ ที่มีให้เลือกมากมายแทนการรักษาแบบดุเดือด ในโลก
และสั งคมหลั งสมัย ใหม่นั้ นคงไม่มีแนวคิดใดที่จะได้รับการเคารพมาก
เท่ากับการยอมรับการตัดสินใจของผู้ป่วยโดยไม่มีการกล่าวโทษกันหาก

64 | สังคมวิทยาว่าด้วยการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย

ผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงที่จาเป็นต่ อการ
ตัดสิ น ใจของเขาแล้ ว ทั้งหมด รวมทั้งได้มีโ อกาสพูดคุยถึงผลดี ผลเสีย
ผลกระทบและทางเลือกต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เพราะในที่สุดแล้วผู้ป่วย
คือผู้เดียวที่ต้องรับผลของการตัดสินใจนั้น

นวัตกรรมทางสังคมและการแพทย์เพื่อสุขภาวะระยะท้าย
ประเทศไทยยุ ค 4.0 กับ วาทกรรมว่าด้ว ยเศรษฐกิจและสั งคมที่ขับเคลื่ อนด้วย
“นวัตกรรม” (innovation) และเทคโนโลยีได้ส ร้างจินตภาพให้ คนไทยจานวนไม่ น้ อ ย
มองเห็นตนเองมีชีวิตอยู่ท่ามกลางกระแสของสังคมและของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
สุดที่จะพยากรณ์ได้ หากไม่นับมูลค่าและประโยชน์ทางเศรษฐกิจของนวัตกรรมเราก็ไม่อาจ
ปฏิเสธได้เช่นกันว่านวัตกรรมที่มีฐานอยู่บนเทคโนโลยีที่คนทั่วไปเข้าถึงได้นั้นมีประโยชน์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อ “ความเป็นมนุษย์” ของเราทุกคน ด้วยวิธีการที่ตรงไปตรงมาที่สุด
นวัตกรรมทาให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้น ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สบายขึ้น และลดข้อจากัดทาง
กายภาพของมนุษย์ลง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะถูกบูรณาการเข้ามา
ในชีวิตมนุษย์มากขึ้นเรื่อย ๆ และด้วยต้นทุนที่ต่าลงเรื่อย ๆ และในเวลาเดียวกันมนุษย์ก็
รับรู้และสร้างความผูกพันและพึ่งพิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วย
เช่นกัน นับตั้งแต่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรศัพท์สมาร์ทโฟน และการประดิษฐ์คิ ดค้น
ต่าง ๆ ที่เข้ามามีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย ลองนึกถึง
ภาพที่ผู้ป่วยจากทั่วประเทศจานวนหลายพันคนที่ต้องมารับบริการที่โรงพยาบาลรัฐในแต่
ละวัน แต่ละคนต้องการการวางแผนอย่างแยบยลเพื่อจะใช้เวลารอให้น้อยและคุ้มค่าที่สุด
บางคนที่บ้านไกลอาจวางแผนที่ต้องตื่นแต่เช้ามืดและออกจากบ้านเพื่อให้มาถึงโรงพยาบาล
ก่อนเปิดรับคิวในเวลา 6 โมงเช้า บางคนบ้านอยู่ต่างจังหวัดตัดสินใจจอดรถที่โรงพยาบาล
และนอนค้างในรถเพื่อที่จะตื่นมาเข้าคิวเป็นคนแรก บางคนมีเครือข่ายและมีสตางค์ก็จ้าง
คนอื่นมายืน ต่อคิ ว ในขณะที่บางคนมีส ถานภาพทางสังคมเป็นใบเบิกทางให้ เข้าถึ ง การ
บริการได้โดยไม่ต้องรอคิว เป็นต้น ช่วงเวลาของการรอคอยจึงเต็มไปด้วยความตึงเครียด
เกิดบรรยากาศของการจ้องจับผิดและการกระทบกระทั่งทั้งของผู้ป่วยและผู้ให้บริการ แต่
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ด้วยการเข้ามาของนวัตกรรมเล็ก ๆ เช่น ระบบนัดหมายออนไลน์ หรือระบบบัตรคิว ผู้ป่วย
จึ ง มี ค วามสะดวกสบายขึ้ น สามารถประหยั ด เวลาการรอคอยและบริ ห ารจัด การชีวิต
ระหว่างช่ว งเวลาของการรอได้ดี ขึ้น และยิ่งไปกว่าความสะดวกสบายเราจะเห็ น ได้ ว่ า
นวัตกรรมยังมีส่วนจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้ที่มารับบริการด้ วยกันเอง
และระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการอีกด้วย เช่น ลดการกระทบกระทั่งที่เกิดจากการจัด
คิว ผู้รับบริการมั่นใจมากขึ้นต่อระบบ นวัตกรรมทาให้เขามีความเชื่อมั่นว่าข้อจากัดส่วน
บุคคลและสถานภาพทางสังคมจะมีผลน้อยมากหรือไม่มีเลยต่อความเป็นธรรมและความ
เท่าเทีย มในการเข้าถึงบริ การ โดยภาพรวมนวัตกรรมเช่นนี้ทาให้ การมาโรงพยาบาลมี
ความเครียดน้อยลง บรรยากาศของการรักษาพยาบาลโดยรวมผ่อนคลายมากขึ้น ทั้งยังเป็น
จุดเริ่มต้นของความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบริการสาธารณสุขให้เพิ่มมากขึ้น ที่จริงแล้ว
ทางพันธุกรรมที่ช่วยให้ “ความเป็นมนุษย์” นั้นไร้ที่ติได้มากขึ้นเรื่อย ๆ และยังไม่นับการ
ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ทางวิ ทยาศาสตร์ ที่ช่ ว ยให้ บรรดายาและเวชภัณ ฑ์ ต ลอดจนเทคโนโลยี
ทางการแพทย์สามารถควบคุมและจัดการกับร่างกายตลอดจนการเจ็บป่วยและความตาย
ได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ นวัตกรรมมีประโยชน์ต่อการดารงชีวิตของมนุษย์มากขึ้น มนุษย์จึงเรียกร้อง
และให้ความสาคัญกับการพัฒนานวัตกรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ
ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าปัจจุบันเราอยู่ในโลกที่นวัตกรรมเป็นอุดมการณ์ทางสังคม
ประเภทหนึ่ง นวัตกรรมในฐานะอุดมการณ์การพัฒนาประเทศถูกนาเสนอออกสู่สาธารณะ
ด้วยภาพของความเป็นอุดมคติไม่ต่างอะไรกับ อุดมการณ์การพัฒนาของความเป็นสมัยใหม่
(modernity) ในช่วงการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในยุคประเทศไทย 2.0 และ
3.0 ความสาคัญจริง ๆ ของนวัตกรรมอาจไม่ได้อยู่ที่ประโยชน์ แต่ความสาคัญของมันน่าจะ
อยู่ที่ความสามารถในการลดทอนและแทนที่มนุษย์ด้วยเทคโนโลยี ส่งผลให้ความเป็นมนุษย์
และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่สร้างโลกใบนี้ขึ้นนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงมากกว่า
และความสัมพันธ์รระหว่างมนุษย์กับมนุษย์จะลดน้อยลงและมีความเป็นลูกผสมระหว่าง
มนุษย์กับเทคโนโลยีมากขึ้น (hybrid relationship) และที่เป็นจุดเน้นของหนังสือเล่มนี้จะ
อยู่ที่การนานวัตกรรมมาจาลองเป็นบริบทและพยายามมองว่า “การตาย” (dying) และ
“ความตาย” (death) จะถูกสร้างความหมายขึ้นอย่างไร แตกต่างจากสิ่งที่เป็นปัจจุบันมาก
น้อยอย่างไร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการสร้างพื้นที่ทางนโยบายว่าด้วยการตายและความตาย
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ในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศทางการพัฒนาระบบริการสุขภาพในปัจจุบันที่กาลังเปิด
พื้นที่ทางเลือกสาหรับผู้ป่วยให้กว้างขวางขึ้นด้วย “นวัตกรรมทางสังคมและการแพทย์ ”
(social innovation for health)25 โดยนวัตกรรมทางสั งคมและสุ ขภาพที่ส่งผลกระทบ
อย่างชัดเจนและเป็นเรื่องเป็นราวต่อคนไทยจานวนมากและเป็นการทั่วไปมากที่สุดเห็นจะ
ได้แก่การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของระบบริการสุขภาพ อาทิ ระบบหลักประกัน
สุขภาพและการปฏิรูประบบในปัจจุบัน การกากับมาตรฐานและรับรองคุณภาพบริการ
และอื่น ๆ ล้วนได้รับผลจากความเป็นสังคมนวัตกรรม (ไม่ใช่ตัวนวัตกรรม) และในส่วนที่
เป็นนวัตกรรมที่นวัตกรรมทางสังคมและการแพทย์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการตาย
และความตายของปัจเจกบุคคล โดยตรงก็ได้เกิดขึ้นแล้วในสังคมไทยโดยเฉพาะในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมา นับตั้งแต่ มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการตาย
ตามธรรมชาติและการแสดงเจตนาในการกาหนดแผนการรักษาล่วงหน้า การดูแลแบบ
ประคับประคอง (palliative care) ที่เติบโตและกาลังกลายเป็นวัฒนธรรมในการดูแลผู้ป่วย
แทนวัฒนธรรมการดูแลกระแสหลักแบบมุ่งรักษาเพื่อหาย (curative treatment) และที่
สาคัญและเป็นเรื่องหลักของหนังสือเล่มนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือ แนวคิดการบริบาลเพื่อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ระยะท้ า ย หรื อ ฮอสพิ ส แคร์ (hospice care) ที่ ถื อ ก าเนิ ด ขึ้ น ในช่ ว ง
ประมาณ 5 ปีที่ผ่านมาเพื่อจะตอบโจทย์เรื่องวาระสุดท้ายของชีวิตของคนไทยในสภาพ
สังคมสูงวัยเต็มขั้น (hyper-aging society) เกิดคาถามมากมายว่าสั งคมจะให้ การดูแล
ผู้สูงอายุที่มีจานวนมากคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากร และภาวะพึ่งพิงที่สูงถึง 1:4 ได้
อย่างไร ทั้งด้านความมั่น คงทางเศรษฐกิจ ความราบรื่นของการใช้ชีวิตในวัยชรา และ
คุณภาพชีวิตในเชิงร่ างกาย จิตใจและสังคม ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนมีความสัมพันธ์กับ
บริบทหรือสภาวะความเป็นหลังสมัยใหม่ของสังคม ซึ่งแก่นแกนของเรื่องอยู่ที่ความซับซ้อน
เคลื่อนย้าย และเทคโนโลยี ที่เข้ามาเปลี่ยนวั ฏ จักรและวิถีการดารงอยู่ของมนุษย์ ซึ่ง ได้
กลายเป็นปรากฏการณ์ข้ามชาติและข้ามวัฒนธรรมไปแล้ว วาระสุดท้ายของปัจเจกบุคคล
จะอยู่ในสภาพสังคมที่มีเงื่อนไขที่แตกต่างอย่างมากหรือแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงกับปัจจุบัน

25

นิยามโดยผู้เขียนเพื่อสื่อสารถึงความคิดหรือแนวคิดที่เกิดขึ้นใหม่หรือต่อยอดจากฐานรากเดิมเพื่อต้องการ
สร้างการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคม
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แม้สังคมไทยเราจะเริ่มตื่นตัวและให้ความสนใจที่จะจัดการกับวาระสุดท้ายของ
ชีวิตโดยมีโจทย์ของสังคมสูงวัยเป็นตัวตั้ ง แต่โจทย์เรื่องผู้สูงอายุกับการดูแลในวาระสุดท้าย
ของชีวิตนั้นเป็นเพียงปลายยอดของภูเขาน้าแข็ง เพราะทุกคน – ทุกเพศ และทุกวัยต่างมี
โอกาสกลายเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยไม่มีโอกาสรู้ล่วงหน้าจากการประสบอุบัติเหตุ การ
เจ็บป่วยอย่างเฉียบพลันและฉุกเฉิน รวมทั้งการเจ็บป่วยในรูปแบบอื่น ๆ ที่มากับความเป็น
สังคมนวัตกรรมและการเจ็บป่วยที่อยู่ในบริบทและเงื่อนไขของสภาวะสังคมใหม่ อาทิ ผู้ที่
ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยโดยลาพัง จากการจากไปก่อนวัยอันควรของคนใกล้ตัว หรือการ
ไม่ แ ต่ ง งาน หรื อ การตั ด สิ น ใจไม่ มี บุ ต รเนื่ อ งจากข้ อ จ ากั ด ในสั ง คม เช่ น การท างานที่
เคลื่ อนย้ าย การปราศจากระบบสนั บ สนุ น ทางสั งคมแบบดั้งเดิมของครอบครัว ขยายที่
ปัจจุบันแปรเปลี่ยนสภาพเป็นครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวแบบใหม่รูปแบบอื่น ๆ เช่น
ครอบครัวเพศเดียวกัน หรือการอยู่ตัวคนเดียวในเมืองใหญ่อย่างแปลกแยกและโดดเดี่ยว
จากผู้คนรอบข้าง เป็นต้น เมื่อรวมเข้ากับโรงพยาบาลและค่านิยมหรืออาจเรียกได้ว่าเป็น
วัฒนธรรมสุขภาพของสังคมไทยซึ่งเป็นส่วนของโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงได้ยากและใช้เวลา
ในการเปลี่ ย นแปลงมากกว่ า ที่ พึ่ ง พิ ง และให้ คุ ณ ค่ า เหนื อ จริ ง กั บ “โรงพยาบาล”
“การแพทย์ ” และ “แพทย์ ” จนลดอานาจเหนือตน (autonomy) ในการดูแลตนเอง
ตลอดจนกลไกทางสังคมอื่น ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนหน้าที่ในทางวัฒนธรรม เช่น การ
รักษาอย่างเต็มทีเ่ พื่อยืดความตายที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็น
ที่รักในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต และบทบาทของเงินตราที่เข้ามาทาหน้าที่แลกเปลี่ ยน
หน้าที่เชิงจริยธรรมของแพทย์ให้เป็นมูลค่าหรือราคาที่ผู้ป่วยสามารถซื้อหาได้ รวมทั้งการที่
เวลาของชีวิตถูกตีค่าเป็นราคาในระบบการรักษาอย่างเต็มที่ด้วยเทคโนโลยีในโรงพยาบาล
ก็จ ะทาให้ คาดเดาได้ว่าสถานการณ์ในระบบบริการสาธารณสุขในการดูแลผู้ ป่วยระยะ
สุดท้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลจะต้องแบกรับภาระอย่างหนักหน่วงที่สุดโดยไม่
สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบหรือนาเสนอทางเลือกอื่นได้ ประชาชนไทยที่ต้องการการ
ดูแลในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตย่อมมีอีกไม่น้อยและคงเป็นตัวเลขที่ยากจะพยากรณ์ พวก
เขาเหล่านี้จะกระจายตัวอยู่ในสังคมที่ขั บเคลื่อนอย่างรวดเร็วด้วยนวัตกรรม และกาลังหา
หนทางที่จะรับมือกับวาระสุดท้ายของชีวิตโดยลาพัง
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หากใช้สถานการณ์และค่านิยมทางสังคมปัจจุบันเป็นตัวตั้ง เราอาจจะได้คาตอบว่า
โรงพยาบาล คือ “บ้าน”สุดท้ายของชีวิตของคนส่วนใหญ่จะด้วยความปรารถนาเช่นนั้นของ
พวกเขาหรือด้วยการถูกกาหนดให้เป็นเช่นนั้นก็ตามที แต่นี่คือแรงผลักดันจากระบบบริการ
สุขภาพของไทยที่ต้องการขยายพื้นที่ของ “บ้าน” ให้ใหญ่เพียงพอที่รองรับความต้องการที่
มีอยู่อย่างมากมายมหาศาลได้ การขยายพื้นที่โดยนัยยะนี้มิได้หมายถึงการเพิ่มจานวน
โรงพยาบาลหรือเพิ่มจานวนเตียง แต่ หมายถึงการมองหาและพัฒนาระบบบริการคู่ขนานที่
มีความเหมาะสม และในเวลาและบริบทเช่นนี้แนวคิดฮอสพิสแคร์ก็เป็นคาตอบหนึ่ งที่
น่ าสนใจ เพราะเป็ น โดยหลั ก การแล้ ว เป็ น แนวคิด ที่มี อิส ระและยื ดหยุ่ น พอที่จ ะท าให้
“บ้าน” ของผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นที่ใดก็ได้ในความหมายของการเกิดขึ้นและดารงอยู่ การ
ดูแลในฐานะปฏิบัติการจะปรับตัวและไม่ผูกติดกับความเป็นโครงสร้างที่เฉพาะเจาะจง เช่น
ระบบโรงพยาบาลและแนวคิดกระแสหลักของการรักษา แต่ในท้ายที่สุดปฏิบัติการทั้งใน
ความหมายเชิงนโยบายและแบบแผนการปฏิบัติ (policy & practice) ของระบบบริการ
สุขภาพและฮอสพิสแคร์จะไม่สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงและแบบแผนใหม่ ๆ ของ
ชีวิตในอนาคตได้ได้หากถูกกาหนดขึ้นโดยปราศจากฐานคิดของความเป็นสังคมนวัตกรรม
และแนวคิดทางสังคมที่สาคัญอื่น ๆ ดังจะได้กล่าวถึงต่อไป
ด้วยความที่สังคมแห่งความซับซ้อนนั้นยังคงเป็นเรื่องที่อยู่เหนือจินตนาการ จึง
จาเป็นต้องปล่อยให้เป็นจินตนาการของผู้อ่านในการสร้าง “จินตนาการ” ว่าสังคมจะส่งผล
ต่อความคิดและวิถีแห่งการตายของเราแต่ละคนอย่างไรได้บ้าง แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม
สิ่งหนึ่งที่ทุกคนสามารถรับรู้ได้คือชีวิตในวันข้างหน้าจะไม่ง่ายเพราะมันหมายถึงการปรับตัว
และการต่อสู้ในโลกการแข่งขันที่ดุเดือดและเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และไร้
ทิศทาง และไม่ว่าเราจะชอบมันหรือไม่ “วาทกรรมการพัฒนา 4.0” ของประเทศไทยจะพัด
พาเราไปสู่ “สังคมแห่งความซับซ้อน” ในอนาคตอันใกล้ และการตาย ตลอดจนความตาย
ที่จะเกิดขึ้นในบริ บทย่ อยของความเป็น ทุน นิยมทางการแพทย์ (medicalised society)
ของสังคมไทยจะทาให้เราจากโลกนี้ไปด้วยวิถีใด ขอเหลือไว้ให้เป็นวิจารณญาณของท่าน
ผู้อ่าน
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(3) Post-humanism – ความหมายใหม่ของความเป็นมนุษย์
ในทางทฤษฎี สังคมจะมีการเปลี่ยนผ่านจากความเป็นหลังสมัยใหม่เข้าสู่ยุคหลัง
มนุ ษ ยนิ ย ม (post-humanisim) หรื อ การก้ า วพ้ น ความเป็ น มนุ ษ ยนิ ย ม (beyond
humanism) ก็ได้ ปรากฏการณ์หลังสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์อย่างถอนราก
ถอนโคน Hellsten (2015) นิยามสภาวะนี้ว่า Neoholism หรือเอกภาพใหม่อันเป็นผล
จากภาวะหลังสมัยใหม่ที่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมไซเบอร์ (cyber culture)
ได้เข้ามาสร้ างให้ มนุ ษย์ เป็ นปัจ เจกนิย มเทียม ที่ดาเนินชีวิตและบริโภคอยู่บนทางเลื อก
เทียมๆที่ถูกกากับโดยกลไกตลาดและการสร้างวัฒนธรรมประชานิยม (popular culture)
ที่ทาให้มนุษย์ต้องการสิ่งเดียวกันและมี ความเหมือนกันในความต้องการและเป้าหมายชีวิต
สภาวะดังกล่าวหากมองอีกด้านหนึ่งก็คือการลดทอนความเป็นเอกลักษณ์ส่วนบุคคลซึ่งเป็น
คุณลักษณะที่ทาให้มนุษย์แต่ละคนมีความหมายแตกต่างจากผู้อื่นให้เหลือเพียงฟันเฟืองเล็ก
ในระบบทุนนิยม การดารงชีวิตในสภาวะสังคมดังกล่าวเป็นประเด็นที่ ทาให้นักสังคม
วิทยาต้องตั้งคาถามถึงความพร้อมที่ปัจเจกและสังคมในภาพใหญ่จะตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
และความสับสนที่ค่อย ๆ เกิดมากขึ้นและในอัตราที่เร็วขึ้นเรื่อย ๆ ได้อย่างไร
ความเป็นไปได้หรือสมมุติฐานทางความคิดประการหนึ่ง คือ มนุษย์จะไตร่ตรองถึง
ปรัชญาของการดารงชีวิต ตั้งคาถามว่าด้วยสาระสาคัญของความเป็นมนุษย์ ธรรมชาติของ
การดารงอยู่ ความหมายของการดารงอยู่ทั้งในมิติของภววิสัยและมิติของกายในการฝังตัว
อยู่ ใ นสั ง คม ความหมายใหม่ ข องความเป็ น มนุ ษ ย์ นั้ น จะถู ก ก าหนดภายใต้ บ ริ บ ทของ
เทคโนโลยี เ ปลี่ ย นโลก และความสามารถที่ ไ ร้ ข อบเขตของวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี
(Badmington 2000 และ Miah 2008) มนุษย์กาลังเดินเข้าสู่โลกแห่ ง ภาวะหลัง มนุ ษย
นิยม (post-humanistic society)
ตัวอย่างเช่น
• การพัฒ นาเทคโนโลยี ถึง ขีดสุ ดทั้ งในด้า นการสื่ อสาร การแพทย์ พันธุ
ศาสตร์ ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ ชีววิทยา ที่เดิมเข้ามาเติมเต็มชีวิตมนุษย์
และสร้างอารยธรรมให้โลก จะเข้ามาทาลายข้อจากัดทางกายภาพของ
มนุษย์ที่เคยมีความสาคัญต่อความหมายของชีวิตและความตายลงอย่าง
ราบคาบ เกิดคาถามใหม่ว่าด้วยชีวิตและความตาย อาทิ ชีวิตคืออะไรและ
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สิ้นสุดที่ไหน? และภายใต้ทรัพยากรที่จากัดเราควรตัดสินใจจัดสรรมัน
อย่างไรระหว่างคนแก่ที่มีจานวนมากขึ้นแลกกับเด็กที่เป็นอนาคตของโลก
ผู้ป่วยที่ไม่มีโอกาสหายกับคนที่มีโอกาสอยู่ต่อไป ชีวิตใดมีคุณค่าอย่างไร
และมากน้อยต่างกันหรือไม่?
• สื่อมีบทบาทอย่างสูงที่ทาให้เกิดรูปแบบชีวิ ตใหม่ ที่ Beck (1992) นิยาม
มันว่าชีวิตสองภาค (double life) ในความหมายที่ว่าในทันทีทันใดและ
ในเวลาเดียวกันเราสามารถใช้ชีวิตเสมือนมีสองภาค ในทางร่างกายเรา
สามารถดารงอยู่และใช้ชีวิตอยู่ที่หนึ่งบนโลกและอีกทีหนึ่งบนโลกเสมือน
จริงได้พร้อม ๆ กัน ชีวิตของคนที่ผูกพันกับเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อย ๆ
และผูกพันกับมนุษย์คนอื่นน้อยลงนั้นทาให้เขาต้องนั่งอยู่เงียบๆคนเดียว
อย่ า งโดดเดี่ ย วในห้ อ งเล็ ก ๆ แต่ ก ลั บ ได้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ รั บ รู้ แ ละเป็ น
ประจักษ์พยานให้กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นรอบโลกผ่านสื่อ โดยนัยยะนี้
เรื่องภายนอกตัวได้ถูกทาให้เป็นเรื่องภายในที่สามารถจัดการที่ใดเวลาใดก็
ได้ เป็นไปได้หรือไม่ว่าในความหมายหนึ่งมนุษย์ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริง
ประสบการณ์ของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องที่จับต้องได้ แต่มนุษย์สามารถสร้างให้
เป็นอย่างไรก็ได้
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วย การตายและความตายในสังคม กรอบแนวคิด
แบบ Post-humanism นั้น นาไปสู่การเปิดประเด็นในทางความคิด อาทิ
• แนวคิ ด ส าคั ญ เช่ น ศั ก ดิ์ ศ รี แ ห่ ง การเป็ น มนุ ษ ย์ (human dignity หรื อ
living with dignity) หรือการตายอย่างมีศักดิ์ศรี (dying with dignity)
คาถามที่ว่าอย่างไรคือการดารงอยู่อย่า งมีศักดิ์ศรี จะมีมิติที่แตกต่างของ
การตีความปรากฏให้เห็น เช่น การให้ความหมายความเป็นมนุษย์ในเชิง
พันธุกรรมและการคัดเลือกโดยธรรมชาติที่แตกต่างจากความหมายแบบ
ปัจเจกนิยมและความเป็นตัวตน หรือความหมายของศักดิ์ศรีที่วัดได้โดย
กรอบของอานาจและสถานภาพทางเศรษฐกิจ ไปจนถึ งวิถีชีวิตที่แตกต่าง
และความเป็นอัตลักษณ์ที่เฉพาะเจาะจงของปัจเจก เป็นต้น เหล่านี้จะ
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ส่งผลถึงกฎหมาย นโยบาย ตลอดจนระบบการเมืองการปกครองระดับ
โลกที่ต้องรองรับผู้คนจานวนมากที่ประสบวิกฤตเดียวกันในเวลาไล่เลี่ยกัน
• มนุษย์จะสร้างตัวตนขึ้นในกรอบของเทคโนโลยี อัตลักษณ์ ของความเป็น
มนุษย์มีลักษณะกลมกลืนกับเทคโนโยลีอย่างแยกไม่ออก Jutel (2009)
ให้นิยามว่า technoscientific identity
• Potter and McKinlay (2005) ชี้ ว่ า มี ค วามเป็ น ไปได้ สู ง เหลื อ เกิ น ที่
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ในอนาคตอันใกล้จะไม่ถูก
เรียกหรือให้ความหมายว่าเป็น “ความสัมพันธ์” (relationship) อีกต่อไป
สิ่งที่เคยเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ในอดีตไม่มีตัวตนอยู่อีกแล้ว ต่อประเด็น
นี้ จะเห็นได้จากประสบการณ์ที่เรามีกับแพทย์เริ่มจะแตกต่างน้อยมากลง
ทุ ก ที กั บ ประสบการณ์ ที่ เ รามี ต่ อ คนแปลกหน้ า อื่ น ๆ เช่ น คนขั บ รถ
สาธารณะ พนั กงานขายของในห้ า ง หรือผู้ คนที่เราสื่ อสารด้ว ยในโลก
เสมือนจริ ง ดังนั้ น มีแนวโน้มสู งว่าบทบาทและความหมายของแพทย์
รวมถึงระบบการแพทย์จะแตกต่างไปจากปัจจุบันโดยสิ้นเชิง
• ความคาดหวังที่ปัจเจกมีต่อระบบการแพทย์และระบบบริการสุขภาพจะ
ไม่เหลือเค้าเดิม สิ่งที่เราต้องการอาจไม่ใช่แพทย์แต่คือเทคโนโลยีที่ทา
หน้าที่แทนแพทย์ได้โดยมีความผิดพลาดน้อยกว่า ปัจจุบันหลายประเทศ
ทั่วโลก นับแต่สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย ได้นาปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligent: AI) มาทดลองใช้และศึกษาความเป็นไปได้ที่จะใช้
มันแทนแพทย์ที่เป็นมนุษย์ AI เหล่านี้สามารถทาหน้าที่ได้โดยมีความ
ผิดพลาดน้อยมากหรือเกือบจะไม่มีเลย เพราะพวกมันไม่ได้ใต้บงการของ
ร่างกายที่เสื่อมสภาพตามกาลเวลาและอารมณ์ที่มีผลต่อความสามารถใน
การตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ที่มีข้อจากัดสูง เช่น ในการ
ผ่าตัดผู้ป่วย และ AI เหล่านี้ดูเหมือนจะถูกพัฒนาให้มีศักยภาพเหมือน
มนุษย์ขึ้นเรื่อย เช่น ความสามารถในการเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์
การคิดและวิเคราะห์ การแสดงออกอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ เป็น
ต้น เมื่อการควบคุมของแพทย์ที่มีต่อสั งคมถูกแทนที่ด้ว ยเทคโนโลยี
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เช่น นี้ แล้ ว สั งคมย่ อมจะให้ คุ ณค่ า กั บวิช าชี พและความเชี่ย วชาญของ
แพทย์ในลักษณะ horizontal แทนที่จะเป็น vertical พวกเขาคือหนึ่งใน
ประเภทที่มีมากมายและหลากหลายอย่างคาดไม่ถึงของอาชีพ ไม่ต่าง
อะไรกับอาชีพอื่น เพราะพวกเขาไม่ใช่บุคคลที่มีผลต่อความเป็นความตาย
ของมนุษย์มากเท่าที่เคยเป็น
• การเจ็บป่วยและการตายอาจจะไม่มีความหมายใด ๆ เลย เพราะมนุษย์
เรียนรู้แล้วว่า เช่น เทคโนโลยีชั้นสูงในการเก็บรั กษาร่างของผู้เสียชีวิตที่
รอวันกลับคืนสู่สภาพของการเป็นมนุษย์อีกครั้งในจิตวิญญาณใหม่
• มีความเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้ว่า มนุษย์ในทางร่างกายจะถูกสร้างขึ้น
ผ่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งความผสมผสานความเป็นมนุษย์และ
ความเป็ น เครื่ อ งจั ก รไว้ ใ นหนึ่ ง เดี ย ว (Singularlity) ไม่ ใ ช่ ม นุ ษ ย์ ที่ ไ ด้
สถานะภาพโดยการกาเนิดจากบิดาและมารดาดัง เช่นที่เราเป็น (Berglas
2009)
(http://www.berglas.org/Articles/AIKillGrandchildern/AIKillGran
dchildren.html)

….... บทที่ 3 ......
เส้นทางวาระท้ายของชีวิตในสังคมเคลื่อนย้าย
 ปล่อยฉันไปโดยสงบ
 เส้นทางที่ฉันเลือกเอง
 อัตลักษณ์และความปรารถนาสุดท้าย
 จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน
 ชีวิตในความตาย

เ
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ส้น ทางวาระท้า ยของชี วิ ต ในสังคมเคลื่อนย้า ย: A MOVE FROM
MEDICAL PATERNALISM TOWARDS PATIENT’S AUTONOMY

เมื่อระบบการแพทย์กระแสหลักอาจไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมที่สุดสาหรับผู้ที่กาลัง
ประสบกับทุกขเวทนาแสนสาหัสจากการรักษาที่ไม่มีโอกาสหายจากโรคได้ หรือใครสักคนที่
ความตายกาลังรออยู่ตรงหน้าและประสงค์ที่จะมองเห็นทางเลือกหรือทางออกให้กับตนเอง
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงทางเลือกที่ผู้ป่วยระยะท้าย ทางเลือกเหล่านี้สะท้อนมิติทางสังคมของ
การปรับกระบวนทัศน์ (paradigm shift) จากระบบคิด วิถี และปฏิบัติการทางการแพทย์
ในบริบทแพทยานุวัตรและบรรทัดฐานทางสังคมที่สร้างให้การแพทย์เป็นระบบที่ผูกขาดใน
เชิงอานาจ (หมายถึงการเป็ น เจ้ าขององค์ความรู้ที่ว่าด้วยความเป็นความตายของผู้คน
เทคโนโลยี แ ละยารั ก ษาโรคที่ ส ร้ า งปาฏิ ห าริ ย์ ) ไปสู่ ก ารแพทย์ ที่ มี หั ว ใจเป็ น มนุ ษ ย์
(humanised healthcare) มากขึ้น
ระบบคิด วิถี และปฏิบัติการทางการแพทย์ที่แตกต่างกันระหว่างการแพทย์กระแส
หลักและการแพทย์ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ผู้ป่วยนั้นส่งผลต่อประสบการณ์วาระท้ายของชีวิต
ผู้ป่วยเป็นอย่างมาก ในขณะที่การแพทย์กระแสหลักใช้ความเชี่ยวชาญหรือความรู้ของ
แพทย์เป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการรักษาที่เจาะไปที่อวัยวะและร่างกายที่มีพยาธิสภาพ
เพื่อเป้าหมายในการกาจัดความผิดปกติที่ปรากฏ และในวาระสุดท้าย การแพทย์จะถูกใช้
เพื่อยืดความตายออกไป การแพทย์กระแสหลัก จึงยืดหยุ่นต่อความเป็นองค์รวมของผู้ป่วย
ได้น้อยมากด้วยประการทั้งปวง
แม้การแพทย์สมัยใหม่และความเป็นกระแสหลักหลักของมันจะมีจุดเริ่มต้นจาก
สั งคมตะวัน ตก แต่การผู กขาดเชิงอานาจและปฏิบัติก ารของการแพทย์ กระแสหลั ก ได้
กลายเป็นปรากฏการณ์ข้ามวัฒนธรรมซึ่งแสดงตัวในสังคมต่าง ๆ ทั่วโลก ดังนั้นภาพของ
การตายอย่างโดดเดี่ยวในโรงพยาบาลจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมระดับโลกที่คนเกือบจะ
ทุกชาติทุกภาษามีประสบการณ์ร่วมกัน ความเจ็บปวดทางกายจากการรักษาพยาบาลและ
ทางอารมณ์ของผู้ป่วยจากความรู้สึกสิ้นหวัง โหยหาทางเลือก และที่สาคัญความรู้สึกเป็น
ภาระแก่ผู้ใกล้ชิด ตลอดจนผลกระทบที่เชื่อมโยงไปถึงวิกฤตของการดูแลที่ผู้ดูแล ผู้ใกล้ชิด
และผู้เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยระยะท้ายต้องเผชิญ เช่น การลาหยุดงาน การขาดรายได้ ความ
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เหน็ดเหนื่อย ความท้อแท้ ความรู้สึกไร้ที่พึ่ง และการต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนที่
ไม่ครอบคลุมโดยระบบประกันสุขภาพและต้นทุนของการดูแลในด้านอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง
ค่าจ้างผู้ดูแลแทน ล้วนเป็นข้อเท็จจริงที่กระตุ้นให้เกิดการมองหาทางเลือกอื่น
ในสังคมตะวันตกที่มีฐานคิดและการเติบโตเรื่องสิทธิ (rights) เข้มแข็งกว่าใน
สังคมไทยได้ ทางเลือกถูกพัฒนาขึ้นจากการเปลี่ยนฐานคิดที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงใน
วิธีการและการปฏิบัติ ฐานคิดสาคัญคือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจว่าด้วยการดูแล
รักษามาอยู่ที่ผู้ป่วยมากกว่าอยู่ที่แพทย์ เพื่ อให้ผู้ป่วยได้แสดงสิทธิ์เหนือร่างกายของเขาว่า
เขาต้องการและไม่ต้องการอะไร สิ่งใดมีความส าคัญกับเขา 26 โดยแพทย์มีบทบาทและ
ความสาคัญมากต่อการให้ข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์
ต่อการตัดสินใจของผู้ป่วยและให้การรักษาตามแนวทางที่ผู้ป่วยเลือก
อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติพบว่าทางเลือกของผู้ป่วยถูกกาหนดโดยความสัมพันธ์ที่
เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของบุคคล 3 ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้การรักษาและดูแลผู้ป่วย
มากกว่าที่จะเป็นทางเลือกโดยอิสระที่แสดงออกแบบการมีอานาจเหนือตนโดยสมบูรณ์
แบบแนวคิดตะวันตก บุคคล 3 ฝ่ายนั้นประกอบด้วย ผู้ป่วย แพทย์ และผู้ใกล้ชิดของผู้ป่วย
Parsons (1951) ศึกษาปฏิสัมพัน ธ์ระหว่างแพทย์ -ผู้ป่วยในสังคมอเมริกันพบว่า แพทย์
และผู้ป่วยอยู่ในสมการความสัมพันธ์เชิงอานาจที่ขาดสมดุลย แพทย์เป็นศูนย์กลางและมี
อานาจควบคุมการรักษาทาให้ความต้องการของผู้ป่วยถูก Parsons วิเคราะห์ว่ารูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างแพทย์ -ผู้ป่วยมักแสดงออกในแบบใดแบบหนึ่งนับตั้งแต่
การที่แพทย์มีอานาจเบ็ดเสร็จและเป็นผู้เดียวที่มีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการ
รักษา

26

ผู้ป่วยหญิงท่านหนึ่งที่เผชิญกับการคุกคามของมะเร็งระยะสุดท้าย มีความกังวลเรื่องผมร่วงจากการรักษาด้วยเคมีบาบัด
และตัดสินใจปฏิเสธการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวและมองหาทางเลือกอื่น ทั้งนี้เพื่อให้ตนเองยังสามารถธารงความรู้สึก
เคารพตนเอง และยังรู้สึกดีเมื่อมองเห็นตนเองในกระจกในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเป็นเจ้าของร่างกายที่สมบูรณ์สวยงาม
ผมมีความหมายและเป็นสัญลักษณ์ความงามอย่างหนึ่งของผู้หญิงในสังคมไทย เมื่อไม่มีผมผู้ป่วยก็รู้สึกถึงการเป็นจุด
สังเกต คนรอบตัวมองด้วยสายตาที่มีคาถามหรือแสดงออกถึงความเห็นใจ การรักษาใด ๆ ทีท่ าให้เธอสามารถเก็บผมไว้ได้
คงจะดีไม่น้อย นี่ไม่ใช่เพราะเหตุผลทางการแพทย์ แต่เพราะการรักษานั้นจะสร้างความรู้สึกดีต่อตนเองที่ทาให้เธออยู่
ต่อไปได้ต่างหาก
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ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างแพทย์ -ผู้ป่วยนั้นเป็นผลผลิตของปัจจัยทั้งจากฝั่ง
ผู้ป่วย แพทย์ วิชาชีพ โครงสร้างองค์กร และระบบสังคม ที่เข้ามาขับเคลื่อนปฏิสัมพันธ์
ระบบสังคมคือสิ่งที่มีอยู่ก่อนและเป็นบริบทของปฏิสัมพันธ์ เช่น คุณค่าทางสังคมต่อระบบ
การแพทย์ กล่าวคือในฝั่งของผู้ป่วย เมื่อเข้ามาในวงจรการรักษาและสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
แพทย์ นั้ น พวกเขาน าประสบการณ์ในอดีตอันเป็นที่มาของ ความคิด ความเชื่อ ความ
คาดหวัง ความรู้ บุคลิกภาพ และลักษณะทางสังคมบางอย่างเข้ามาด้วย ไม่ว่าจะเป็น เพศ
อายุ เชื้อชาติ และลักษณะของการเจ็บป่วย แพทย์เองในฐานะที่เป็นมนุษย์ก็มีสิ่งเหล่านี้
เช่นเดียวกันกับผู้ป่วย เพียงแต่แพทย์ยังถูกกากับด้วยจริยธรรมของวิชาชีพ เช่น หน้าที่ของ
แพทย์ในเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่กากับไว้ว่าเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยให้
หายจากโรค27 และในหลายโอกาสแพทย์พบว่าการพูดคุยกับผู้ป่วยเต็มไปด้วยข้อจากัด เช่น
อุปสรรคของการสื่อสาร (ภาษาและความเข้าใจภาษา การใช้ศัพท์เทคนิค) อุปสรรคทาง
กาย การแทรกแซงหรือการมีบุคคลที่สาม เวลาที่มีจากัดและภาระงานที่มีมากของแพทย์
รวมไปถึงปัจจัยในเชิงโครงสร้างที่มักจะอยู่เหนือความควบคุมของทั้งแพทย์และผู้ป่วย เช่น
นโยบายสาธารณสุข นโยบายหรือกฎระเบียบข้อบังคับของโรงพยาบาล ระบบแรงจูงใจ
ล้วนกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์-ผู้ป่วยเกิดให้ขึ้นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
รู ป แบบของปฏิ สั มพัน ธ์และอานาจในการตัดสิ นใจในการกาหนดทางเลื อ กจะ
แตกต่างกันไปตามระบบวัฒนธรรม อาทิ ในสังคมไทยเราพบว่าญาติของผู้ป่วยในหลาย ๆ
กรณีจะมีอิทธิพลต่อการกาหนดแผนการรักษามากกว่าตัวผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยอาจขอให้
แพทย์ไม่เปิดเผยความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับการเจ็บป่วยให้ผู้ป่วยทราบเพราะเกรงว่าจะทาให้
ผู้ป่วยเสียกาลังใจและอาการจะทรุดลง ญาติตัดสินใจแทนผู้ป่วยที่จะให้แพทย์รักษาให้ถึง
ที่สุดเพราะเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญู หรือเป็นสัญลักษณ์ของการดูแลที่ดี
ที่สุด ที่ป้องกันไม่ให้ญาติถูกตาหนิจากบุคคลอื่น เช่น เพื่อนบ้าน หรือคนใกล้ชิด อื่น ๆ
ของผู้ป่วย แต่ในท้ายที่สุด เส้นทางที่ดีที่สุดในการดูแลรักษาในวาระท้ายของชีวิตมักจะต้อง

27

ด้วยหลักการจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเช่นนี้ที่ทาให้แพทย์จึงไม่คุ้นเคยกับแนวคิดการรักษาแบบ
ประคับประคอง ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคที่ทาให้ผู้ป่วยไม่ได้รับคาแนะนาหรือไม่สามารถเข้าถึงการดูแลรักษารูปแบบ
อื่นที่เป็นทางเลือกได้
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หมายถึงเส้นทางที่ทั้ง 3 ฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน ไม่ใช่เส้นทางที่ผู้ป่วยต้องการแต่ทาให้แพทย์
และญาติลาบากใจ และก็ต้องไม่ใช่เส้นทางที่แพทย์และญาติคิดว่าดีแต่ผู้ป่วยไม่ต้องการ
อย่ า งไรก็ ดี เป็ น เวลาหลายทศวรรษจากงานของ Parsons เราเรี ย นรู้ ว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์-ผู้ป่วยนั้นได้ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทและเงื่อนไขใหม่ ๆ ทาง
สังคม Potter and McKinlay (2005) หลักฐานเชิงประจักษ์ทาให้เชื่อว่าการแพทย์ใน
ปั จ จุ บั น ได้ ป รั บ กระบวนทั ศ น์ ไ ปสู่ ก ารท าให้ ก ารแพทย์ ทั้ ง ในเชิ ง โครงสร้ า งหรื อ ระบบ
ปฏิบัติการ และอุดมการณ์มีความอ่อนโยนต่อผู้ป่วยมากขึ้น เข้าใจและเข้าถึงความทุกข์
ทรมานของผู้ป่วย ให้คุณค่ากับและเคารพต่อความเป็นตัวตนของผู้ป่ วย และให้การดูแล
รักษาเพื่อประโยชน์ในเชิงคุณภาพชีวิตของพวกเขามากขึ้น การแพทย์กาลังเคลื่อนตัวไปสู่
ระบบที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์มากขึ้น
นอกจากนี้ การแพทย์ ที่ เ ปิ ด ทางเลื อ กให้ ผู้ ป่ ว ยยั ง สามารถช่ ว ยลดปั ญ หาเชิ ง
จริยธรรมของการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย อาทิ การรักษาที่ไร้ประโยชน์และเกิดความสูญเปล่า
(futile treatment) ของการไม่ให้ การรั กษาหรือการยุติการรักษา การให้ ยาสงบระดับ
สุดท้าย การตัดสินใจกู้ฟื้นคืนชีพ เป็นต้น (ทัศนีย์ ทองประทีป 2559)
ตารางที่ 1: กระบวนทัศน์การแพทย์กับวาระสุดท้ายของชีวิต
องค์ประกอบ
การแพทย์กระแสหลัก
การแพทย์ Humanised
กลไกการขับเคลื่อน

ความเชี่ยวชาญ

อานาจเหนือตนของผู้ป่วย

(professional expertise)

(patient’s autonomy):

ความรู้ การฝึกอบรม

อัตลักษณ์/ ความปรารถนา/

เทคโนโลยี

สิทธิ/ ความหมาย/
ประสบการณ์

ศูนย์กลางอานาจ

แพทย์

ผู้ป่วย

หน่วย

ร่างกาย (body)

องค์รวม (totality)
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องค์ประกอบ

การแพทย์กระแสหลัก

การแพทย์ Humanised

บริบท

โรงพยาบาล

ผู้ป่วย/ผู้ใกล้ชิด/ชุมชน/สังคม

(hospital care)

เพื่อการดูแลเชิงสังคม (social
care)

วาทกรรมหลัก

การแพทย์ที่มีเป้าหมายเพื่อ

การแพทย์ประคับประคอง

การหายจากโรค

(Palliative medicine)

(Curative medicine)

การแพทย์เชิงประสบการณ์
ของผู้ป่วย
(Narrative medicine)

อุดมการณ์

ยืดความตาย

การตายที่เป็นตามความ

ยื้อชีวิต

ปรารถนาของผู้ป่วย และการ

(death prolongation/

ตามธรรมชาติ (Natural

death control)

death)

ปรากฏการณ์สามัญ

การตายในโรงพยาบาล

การตายในที่ที่ผู้ป่วยปรารถนา

ของการตาย

(phenomenon of hospital

(บ้านในความหมายต่าง ๆ

(สถานที่ และ

death/ death in ICU)

โรงพยาบาล สถานที่ให้การ

ความสัมพันธ์)

การตายอย่างโดดเดี่ยว

ดูแล หรืออื่น ๆ )

(loneliness of the dying)
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องค์ประกอบ

การแพทย์กระแสหลัก

การแพทย์ Humanised
การตายที่ผู้ป่วยหมดสิ่งค้างคา
ใจ ความปรารถนาเชิงจิต
วิญญาณได้รับการตอบสนอง

อนึ่ง ในสังคมปัจจุบัน เราพบว่าด้วยกระบวนทัศน์ของการแพทย์ที่มีความยืดหยุ่น
ต่อผู้ป่วยมากขึ้นนั้น ทาให้ผู้ป่วยมีทางเลือกมากขึ้นในการกาหนดเส้นทางในวาระสุดท้าย
ของชีวิต ในส่วนนี้จะขอหยิกยกทางเลือกต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันมาพิจารณาถึงจุด
แข็งจุดอ่อน นับตั้งแต่การแสดงความประสงค์ที่จะปฏิเสธการกู้ชีพ การทาหนังสือแสดง
เจตนา การแพทย์แบบประคับประคอง การกาหนดการรักษาล่วงหน้า การุณยฆาต และ
การบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย ซึ่งล้วนแต่ตอบโจทย์ของแก่นแท้ในการดารงชีวิต
รวมทั้งตาถามต่อความหมายของชีวิตและความตายของมนุษย์ในช่วงสังคมเปลี่ยนผ่านเช่น
ในปัจจุบันไม่มากก็น้อย
(1) ปล่อยฉันไปโดยสงบ : คาสั่งปฏิเสธการกู้ชีพ - Do-not resuscitate orders
(DNR)28
คาสั่งปฏิเสธการกู้ชีพ เป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยหรือผู้แทนโดยชอบธรรม
หรือผู้มีอานาจแทนผู้ป่วยเลือกที่จะไม่ขอรับปฏิบัติการใด ๆ ที่จะทาให้ผู้ป่วยที่กาลังจะจาก
ไปหรือได้หมดลมหายใจไปแล้วกลับมาหายใจอีก บ่อยครั้งที่การกู้ชีพ ซึ่งมักกระทาโดย
การนวดหัวใจ การผายปอด การใส่ท่อช่วยหายใจ หรือการกู้ชีพขั้นสูง เช่น ใช้ไฟฟ้าช็อต ทา
ให้ผู้ป่วยมีทุกขเวทนาทางกายโดยไม่มีป ระโยชน์อันใดทดแทน แต่ในโลกที่กาลัง มี การ
เติบโตของแนวคิดความเป็นมนุษย์ เช่น การอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี (living with dignity) การ
มีลมหายใจอยู่ในร่างที่ปราศจากความสามารถถูกมองเป็นเงื่อนไขสาคัญของการยุติของชีวิต

28

การใช้คานี้ในหมู่แพทย์พยาบาลไทยมักเรียกว่า NR
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ในสังคมไทย เมื่อผู้ป่วยระยะท้ายเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลจะให้ผู้ป่วย
และครอบครัวได้ตัดสินใจล่วงหน้าเกี่ยวกับการปฏิเสธการกู้ชีพ
อนึ่ง คาสั่งปฏิเสธการรักษาไม่ได้หมายถึงการทาหรือไม่ทาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิด
การตาย และไม่ได้หมายถึงการเร่งให้การตายเกิดเร็วขึ้ นด้วยการทาหรือไม่ทานั้น แต่การ
ตายพึงจะเกิดในวิถีธรรมชาติ (natural death) ที่ชีวิตจบสิ้นลงเมื่อร่างกายไม่อาจทาหน้าที่
ของมันได้อีกต่อไป
(2) เส้นทางที่ฉันเลือกเอง : การแสดงทาหนังสือแสดงเจตนา (Living will หรือ
advance directive)
สาระส าคั ญ ของมาตรา 12 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ.2550
กาหนดให้บุคคลมีสิทธิทาหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไป
เพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้
หลักการสาคัญของกฎหมายนี้ คือการเคารพสิทธิของผู้ป่ วย และคุ้มครองมิให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติตามความประสงค์ของผู้ป่วยตามที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนามี
ความผิดและต้องโทษทางกฎหมาย
หนั ง สื อ แสดงเจตนา หรื อ ในต่ า งประเทศใช้ ค าว่ า Living Will หรื อ Advance
Directive นั้นมีความแตกต่างจากคาสั่งปฏิเสธการรักษา (DNR) แม้ทั้งคู่จะเป็นการแสดง
เจตนาของผู้ป่วยและในหนังสือแสดงเจตนาอาจมีคาสั่งปฏิเสธการรักษารวมอยู่ด้วย โดยใน
เชิงบริบทของการแสดงเจตนานั้น การทาหนังสือแสดงเจตนาเกิดขึ้นที่ใดก็ได้ แต่คาสั่ง
ปฏิเสธการรักษานั้นเป็นแนวทางปฏิบัติที่โรงพยาบาล หนังสือแสดงเจตนาในเชิง เวลา
สามารถทาเมื่อใดก็ได้ ไม่จาเป็นต้องทาเมื่อป่วยแล้ว ผู้แสดงเจตนาอาจเป็นใครก็ใดที่ยังไม่
ป่วยแต่ประสงค์ที่จะกาหนดเส้นทางวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้เนื้อหาใน
หนังสือแสดงเจตนาอาจมีเรื่องที่ไม่ใช่การแพทย์รวมอยู่ด้วย เช่น แผนการรักษาล่วงหน้า
(Advance care Plan) ความต้องการในวาระสุดท้ายของชีวิตด้านศาสนา จิตวิญญาณ
หรือด้านสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นสรณะของผู้ป่วย
แม้มาตรา 12 แห่ งพระราชบั ญญัติสุ ขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 จะมีผ ลในทาง
ปฏิบัติมาแล้วกว่าทศวรรษ ผลการศึกษาพบว่าคนไทยจานวนน้อยมากที่รับรู้เรื่องนี้และยิ่ง
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น้อยลงไปอีกเมื่อพูดถึงการทาหนังสือแสดงเจตนา ผลการศึกษาเรื่องสิทธิการตายตาม
ธรรมชาติและมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 โดยภาวิกา ศรี
รัตนบัลล์ และคณะ 2558 พบว่าแพทย์ ร้อยละ 82.7 (N = 107) มีการรับรู้เกี่ยวกับมาตรา
12 น้อย (เคยได้ยินเรื่องนี้จากทางใดทางหนึ่งแต่คิดว่ายังไม่มีข้อมูลมากพอที่จะเข้าใจเรื่อง
เหล่านี้ได้) และการรับรู้เรื่องหนังสือแสดงเจตนายิ่งน้อยลงไปอีก เมื่อเทียบกับการรั บรู้ใน
ระดับ เดีย วกัน ของพยายาลอยู่ ที่ร้ อยละ 78.6 (N = 309) ยิ่งไปกว่านั้นการรับรู้เรื่ อ ง
หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อการยื้อชีวิตนั้นมี
ระดับที่ต่าลงไปอีกจากการรับรู้เรื่องมาตรา 12 อีกเนื่องจากไม่เคยพบว่ามีผู้ป่วยได้แสดง
เจตนาดังกล่าวเมื่อมารักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งเรื่องการแสดงเจตนานี้ยังไม่มีการเผยแพร่
ผ่านช่องทางใดมากนัก ดังนั้น อุปสรรคสาคัญของการขับเคลื่อนการทาหนังสือแสดงเจตนา
ในสังคมไทย คือการรับรู้และความเข้าของสังคมและสาธารณชนต่อทั้งเรื่องการตายใน
ระบบการแพทย์และในตัวเจตนารมณ์ของกฎหมายเองถูกจากัด และอีกประการที่สาคัญ
คืออุปสรรคในระบบการแพทย์ที่เกิดจากอุดมการณ์การรักษาชีวิตให้ยาวนานที่สุด ซึ่งยืนอยู่
ขั้วตรงข้ามของการยอมรับความตายให้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ29
ด้วยเหตุว่าความหมายทางสังคมของความตายในสังคมไทยหมายถึงความอัปมงคล
ย่อมทาให้เราไม่มีพื้น ที่และการยอมรับ การพูดคุยเรื่องความตายถู กปิดลง สังคมไทยมี
กรอบเวลาของคาว่า “ก่อนเวลาหรือวัยอันควร” เกี่ยวกับความตาย เช่น การตายก่อนเวลา
หรือวัยอันควรซึ่งหมายความถึงความโชคร้ายและน่าเห็นใจเมื่อการตายเกิดขึ้นกับเด็กหรือ
วัยหนุ่มสาว และมีนัยยะว่าการตายเป็นเรื่องของวัยที่เหมาะสม แม้ในความเป็นจริงวัย ไม่
เคยเป็นตัวกาหนดความตาย แต่หากความตายจะต้องเกิดขึ้นด้วยเวลามาถึง การพูดคุย
เรื่องความตายจะเกิดขึ้น ณ จุดที่การตายกาลังเกิดขึ้น เช่น ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าป่วย
ด้วยโรคร้ายแรงที่ไม่มีโอกาสรักษาหายขาด และด้วยกรอบเวลาทางสังคมของการตายทา
ให้ผู้ป่วยไม่เคยได้แสดงเจตนา และการรับรู้เรื่องมาตรา 12 และแนวคิดเรื่องการตายตาม
ธรรมชาติที่ยังไม่แพร่หลายนัก การตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับการรักษาในวาระท้ายจึงเกิดขึ้น
ในเวลาที่ผู้ป่วยอาจจะปราศจากการรับรู้ ไม่อาจสื่อสารใด ๆ ได้แล้ว อานาจการตัดสินใจ
29

การตายที่เกิดขึ้นโดยไม่เร่งกายตาย และไม่ยื้อความตาย
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จาต้องส่งผ่านมายังผู้ใกล้ชิ ดที่ตัดสินใจแทนผู้ป่วยบนฐานคิดของการแสดงความรักและ
ความกตัญญูต่อผู้ป่วยด้วยการรักษาให้ถึงที่สุด
หากจะวิเคราะห์ถึงความสาเร็จของมาตรา 12 และการขับเคลื่อนแนวคิดการตาย
ตามธรรมชาติในกรอบของวัฒนธรรมไทย พบว่าในสังคมไทยผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยมีบทบาทอย่าง
ยิ่งต่อการทาให้กระบวนทัศน์การแพทย์กระแสหลักเข้มแข็งขึ้น เนื่องจากผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยมี
ความสาคัญมากในระบบสังคมและวัฒนธรรมไทย ผู้ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัว
ผู้ป่วย ญาติ เพื่อนสนิท หรือผู้อื่นที่ผู้ป่วยมีความผูกพันด้วยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจกาหนด
แผนการรักษาในวาระท้าย และยังพบว่าการตัดสินใจหรือการแสดงเจตนาล่วงหน้าของ
ผู้ป่วยอาจถูกเปลี่ยนเพราะไม่สอดคล้องกับความประสงค์ ของผู้ใกล้ชิด นอกจากนี้ด้วยเหตุ
ที่ฐานคิดเรื่องสิทธิ์ในสังคมไทยนั้นต่างจากสังคมตะวันตกในบางลักษณะ เช่น คนไทยเรียนรู้
เรื่องสิทธิ์ในลักษณะที่เป็นเรื่องนอกตัวที่ได้รับจากผู้มีอานาจ ไม่ใช่สิทธิ์ที่ได้มาพร้อมกับ
ความเป็ น มนุ ษย์ โ ดยกาเนิ ด ทาให้ คนไทยไม่คุ้นเคยกับ สิ ทธิ์ในมุมของอานาจเหนื อ ตน
(autonomy) หรือภาพของสิ ทธิล่วงหน้าในการแสดงเจตนาที่จะให้การตายเกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติ ทั้งยังเกรงว่าการแสดงสิทธิ์นั้นจะมีข้อผู กมัดตามกฎหมายและเป็นเหตุ ให้ ไม่
ต้องการแสดงสิทธิ์หรือเจตนานั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบที่เป็นเอกสารมีความเป็ น
ทางการที่ต้องมีการลงนาม แต่ในข้อเท็จจริงแล้วการแสดงเจตนาฯสามารถกระทาได้โดยไม่
จ าเป็ น ต้องเป็ น ลายลั กษณ์อักษร อาจเป็ น การบอกกล่ าวด้ว ยวาจา และที่ส าคัญผู้ ป่ว ย
สามารถที่จ ะทบทวน เปลี่ ย นแปลง หรื อแก้ไขสิ่ งที่เคยแสดงเจตนาไว้ไ ด้เสมอโดยไม่ มี
ข้อจากัด และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
อย่ างไรก็ดี ผลการศึกษาเรื่ องสิ ทธิการตายตามธรรมชาติและมาตรา 12 แห่ ง
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 โดยภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ และคณะ 2558 ที่ทา
ในกลุ่มประชาชนทั่วไป ได้เห็นถึงแนวโน้มที่น่าสนใจและเป็นนัยยะว่าสังคมไทยมีการตอบ
รับที่ดีต่อการเปิดพื้น ที่เรื่องความตายออกจากความเป็นเรื่องต้องห้ามและอัปมงคลในการ
พูดถึง แม้ประชาชนร้อยละ 67.3 (N = 401) จะไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมาตรา 12 และสิทธิใน
การแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยื้อชีวิต แต่ร้อยละ
44.3 แสดงความประสงค์ที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติม และร้อยละ 23.8 แสดงความเห็นด้วยและ
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ตั้งใจที่จะทาหนังสือแสดงเจตนาของตนเอง มีร้อยละ 12.9 ที่ตอบว่ายังไม่สนใจในเวลานี้
โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า
อนึ่ง ในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าการรับรู้ ความคุ้นเคย ตลอดจนความเข้าใจต่อ
มาตรา 12 และเรื่องสิทธิการตายตามธรรมชาติ รวมไปถึงการทาหนังสือแสดงเจตนาฯนั้น
ได้ขยายวงกว้างออกไปอย่างมากจากการขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องโดยภาคส่วน
ต่าง ๆ ความเป็นสังคมยุคดิจิทัลเช่นปัจจุบันก็มีส่วนช่วยในการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงของ
ผู้สนใจได้มากขึ้น และยังมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการเรีย นรู้เรื่องการตายตามธรรมชาติจาก
ประสบการณ์ของคนที่หลากหลาย ช่วยเปิดพื้นที่เรื่องความตายให้เป็นสาธารณะมากขึ้น
ด้วย
(3) อัตลักษณ์และความปรารถนาสุดท้าย : การแพทย์แบบประคับประคอง
(Palliative care)
การตายอย่างโดดเดี่ยวในโรงพยาบาลและตรรกะการรักษาแบบแยกส่วนที่เป็น
ลักษณะสาคัญของการแพทย์สมัยใหม่ที่ทาให้ผู้ป่วยอยู่ในสภาพไม่ต่างจากวัตถุที่ไร้วิญญาณ
ไร้อารมณ์ ความรู้สึก เพื่อที่จะได้หายจากโรคนั้น ตลอดจนอัตราการป่วยและตายด้วยโรค
สมัยใหม่ เช่น มะเร็ง หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง และไตวายเรื้องรังได้เพิ่มสูงขึ้นใน
ทุกสังคมทั่วโลก ส่งผลให้คนจานวนมากเข้าสู่ระบบการแพทย์เพื่อส่งพวกเขาสู่วาระสุดท้าย
ของชีวิต แต่ปฏิบัติการในระบบการแพทย์เองยังไม่สามารถรับมือกับความเจ็บป่วยที่มิใช่
ความเจ็บป่วยทางกาย เช่น การลุกลามของโรค ความปวด และโรคแทรกซ้อนได้ ในขณะ
ที่ภาพที่ปรากฏต่อสายตาคือผู้ป่วยนั้นต้องเผชิญกับความเจ็บปวดที่แยกไม่ออกจากร่างกาย
เช่น ความวิตกกังวล ความโดดเดี่ยว โศกเศร้า สังคมปัจจุบันกาลังตั้งคาถามถึงความเป็น
มนุษย์ คุณค่า และศักดิ์ศรีของผู้ป่วย และสิ่งนี้ได้สร้างให้เกิ ดการเคลื่อนไหวทางสังคมและ
ในระบบบริการสุขภาพในระดับโลกเพื่อนาความเป็นมนุษย์เข้ามาอยู่ในระบบการแพทย์
หรือการแพทย์ที่มีหัวใจเป็นมนุษย์ (humanised healthcare)
องค์ ก ารอนามั ย โลก (World Health Organisation) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของ
Palliative care ไว้ว่า
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“การดูแลแบบประคับประคองหมายถึง แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มุ่งเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของผู้ ป่ ว ยและครอบครั ว ที่กาลั งเผชิญกับการเจ็บป่ว ยที่คุก คามชีวิต แนว
ทางการดูแลที่สาคัญคือการป้องกันและกาจัดความทุกข์ทรมานที่เกิดจากการเจ็บปวดด้วย
การเผ้าระวัง การประเมิน และให้การรักษาเพื่อจั ดการความเจ็บปวดและปัญหาอื่น ๆ ที่
ปรากฏในทางร่างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ”
ด้วยเหตุนี้การดูแลแบบประคับประคองจึงเป็นระบบการแพทย์ทางเลือกที่เติบโต
อย่างรวดเร็วทั่วโลก โดยเฉพาะในห้วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา หากจะมองให้ลึกลงไปหัวใจ
สาคัญของการดูแลแบบประคับประคอง คือการจัดให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการรักษา
(patient-centred care) ไม่ว่าเขาจะปรารถนาการดูแลในรูปแบบใด และโดยหลักการ
สามารถเกิ ด ขึ้ น ควบคู่ กั บ การรั ก ษาตามแนวทาง curative care การดู แ ลแบบ
ประคับประคองเป็นทางออกให้ผู้ป่วยที่ต้องการ สามารถตอบโจทย์ความหลากหลายของ
ความต้องการของผู้ป่วยในสังคมได้ แต่ด้วยความเป็นการดูแลที่จัดตามความเหมาะสมกั บ
สภาวะและเงื่ อ นไขของผู้ ป่ ว ยแต่ ล ะบุ ค คล (customized care) การดู แ ลแบบ
ประคับประคองจะสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยความตั้งใจและเสียสละของบุคลากรทาง
การแพทย์ทั้งผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ต้องพร้อมอุทิศเวลาและสละ ตลอดจนระบบสนับสนุนอื่น ๆ
ในสังคมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่อยู่ในภาครัฐ เอกชน NGO มูลนิธิ องค์กร
ธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise) ที่พัฒนาตัวแบบหรือเครือข่ายขึ้นมารองรับงานดูแล
ผู้ป่วยระยะท้ายโดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าสู่เส้นทางวาระสุดท้ายของชีวิตได้
อย่างราบรื่นขึ้น
จุ ดเน้ น ส าคัญของการแพทย์ แบบประคับประคองคื อ มีเป้าหมายเพื่อการเพิ่ ม
คุณภาพชีวิต (Quality of life) ของผู้ป่วยในระยะท้าย เป็นแนวทางที่สนับสนุนให้เกิดการ
ตายตามธรรมชาติ (natural death) ไม่ใช่หมายถึงการปล่อยไม่รักษา แต่การรักษาไม่ได้
มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ ป่ ว ยหายจากโรค จึ ง ไม่ รั ก ษาตามแนวทาง curative หรื อ ใช้ aggressive
treatment แต่ ใ ช้ ห ลั ก การของขจั ด ความปวด (pain control) การบรรเทาอาการ
(symptom control) ให้การดูแลอย่างองค์รวมด้านกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคมแก่
ผู้ป่วย รวมทั้งครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของผู้ป่วย การดูแลแบบประคับประคองยังต่อเนื่อง
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ยาวนานไปถึงการให้การสนับสนุนทางสังคมแก่ครอบครัวและผู้ใกล้ชิดให้สามารถปรับตัว
ผ่านสถานการณ์ความโศกเศร้าเสียใจได้หลังการเสียชีวิตของผู้ป่วย
อนึ่ง แม้การดูแลแบบประคับประคองจะเป็นทางเลือกที่พิสูจน์แล้วว่าช่ว ยเพิ่ม
คุณภาพชีวิตและความสุขให้ผู้ป่วยระยะท้าย แต่ในสังคมไทยการดูแลแบบประคับประคอง
ยังเป็นเพียงทางเลือกที่ขึ้นกับวิจารณญาณของแพทย์เจ้าของไข้ ซึ่งในสังคมไทยเราแพทย์
เจ้าของไข้มีบทบาทมากในการกาหนดแผนการรักษารวมทั้งการเปิดทางเลือกในการรักษา
ให้ผู้ป่วยทราบ และส่งปรึกษา หากแพทย์ยังไม่มีความเข้าใจที่ถูก ต้องต่อการดูแลแบบ
ประคับประคองที่มักถูกมองว่าแปรผันในทางตรงข้ามกับความสาเร็จของการรักษา แพทย์ก็
จะไม่ส่งปรึกษา ทาให้ผู้ป่วยต้องรักษาแบบ curative ที่มักรุนแรงต่อร่างกาย ในหลาย
ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษมีแนวทางปฏิบัติชัดเจนว่าผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคองโดยเร็ว โดยการดูแลแบบประคับประคองสามารถทาควบคู่กับการรักษา
แบบเข้มข้น (curative treatment) ได้ ไม่จาเป็นต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง แต่ในระยะท้าย
ของชีวิตการดูแลแบบประคับประคองจะมีบทบาทเข้มข้นที่สุด ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบ
ประคั บ ประคองแต่ เ นิ่ น ๆ (primary palliation) คื อ ระยะเวลามากกว่ า 6 เดื อ นก่ อ น
เสียชีวิต และถ้าได้รับการดูแลแบบประคับประคองประมาณ 1 เดือนก่อนเสียชีวิตจะถือว่า
ได้รับการดูแลช้า และหากได้เริ่มการดูแลแบบประคับประคองก่อนผู้ป่วยเสียชีวิตเพียง 1-2
สัปดาห์ ผู้ป่วยอาจจะได้รับประโยชน์ไม่เต็มที่ จากการดูแลแบบประคับประคองจ (Kaasa
& Loge, 2003) ส าหรั บ ประเทศไทยในปั จ จุ บั น ใช้ ก ารประเมิ น ตามค่ า PPS score
(Palliative performance scale) ของผู้ ป่ ว ยที่ บ่ ง บอกถึ ง ศั ก ยภาพของผู้ ป่ ว ยในการ
เคลื่อนไหว ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมและระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วย
อนึ่ง การดูแลรักษาแบบประคับประคองในสังคมไทยในการรับรู้ของผู้ป่วยและ
ญาติส่วนใหญ่ยังมีไม่มากนักแต่ก็เรียกได้ว่ากาลังเติบโตอย่างรวดเร็วมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่มี
ข้อสังเกตว่าการสื่อสารเรื่องการดูแลแบบประคับประคองออกสู่สาธารณะอย่างถูกต้องนั้นมี
ความจาเป็นและส าคัญในระดับ แรก ๆ เนื่องจากคนส่ว นมากนึกถึงการดูแลรักษาแบบ
ประคับประคองว่า หมายถึง การหมดทางรักษา ซึ่งผู้ป่วยมักจะตีความว่าจากนี้แพทย์จะยุติ
การรักษาและผู้ป่วยก็ จะเสียชีวิต (บางครั้งจะใช้คาว่า “หมอไม่รักษาแล้ว ” “หมอปล่อย
แล้ว”) ซึ่งนับเป็นวิกฤตในการสื่อสารและนามาซึ่งอัตลักษณ์ที่ผิดเพี้ยนของการรักษาแบบ
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ประคับประคองในสังคมไทย ส่งผลให้ผู้ป่วยและญาติปฏิเสธการรักษาแบบประคับประคอง
และเลือกที่จะรักษาเพื่อยื้อชีวิตและยืดความตาย นอกจากนี้ การให้การดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคั บ ประคองหรื อ แม้ แ ต่ ก ารแพทย์ ก ระแสหลั ก ก็ ดี ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ความ
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น ความเชื่อหรือไม่เชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (เช่น การนับ
ถือศาสนาไม่ได้แปลว่าผู้ป่วยต้องการฟังเทปธรรมะในวาระสุดท้าย) และอื่ น ๆ เพราะสิ่ง
เหล่ า นี้ มี อิ ท ธิ พ ลในการก าหนดอั ต ลั ก ษณ์ แ ละประสบการณ์ ท างสั ง คมรวมไปถึ ง ความ
ต้องการและความคาดหวังในช่วงท้ายของชีวิตเป็นอย่างมาก ปัจจุบันการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองยังคงให้ความสาคัญกับมิติทางการแพทย์และการพยาบาลมากกว่ามิติทาง
สั ง คมและวั ฒ นธรรม ผลการศึ ก ษาโดย Clements et al. (2003) และ Gatrad and
Sheikh (2002) เป็ น ตัว อย่ างที่ชี้ให้เห็ นประเด็นว่าผู้ป่วยระยะท้ายต้องการผู้ให้บริการ
สุ ขภาพที่เข้ า ใจและเคารพความแตกต่ างทางวัฒ นธรรมซึ่ งปรากฏตัว มากขึ้ น ในสั ง คม
ปัจจุบัน ทั้งยังสะท้อนข้อจากัดของการดูแลแบบประคับประคองที่ยังไม่พัฒนาไปถึงจุดที่
ผู้ปฏิบัติงานลงลึกถึงปรัชญาของการดูแลรูปแบบนี้ได้อย่างลึกซึ้ง และมีกระบวนการที่ไม่
ยืดหยุ่นต่อการทาความเข้าใจผู้ป่วยแต่มุ่งเน้นเชิงขั้นตอนและกระบวนการมากกว่าการทา
ความเข้าใจ30 ตัวอย่างที่พบบ่อย เช่น การประเมินความปวดของผู้ป่วย เมื่ อเปรียบเทียบ
การใช้สเกลวัดกับการวัดด้วยประสบการณ์ผู้ป่วยจะพบว่าได้ค่าหรือความหมายที่อาจจะไม่
ตรงกัน เพราะการแสดงออกถึงความปวดเป็นเรื่องที่มีมิติทางวัฒนธรรมด้วย เช่น เพศกับ
การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก โดยผู้หญิงได้รับอนุญาตให้แสดงความปวดอย่าง
เปิ ด เผยและเต็ ม ที่ ก ว่ า ผู้ ช าย หรื อ การปฏิ บั ติ ต่ อ ร่ า งผู้ เ สี ย ชี วิ ต ซึ่ ง ถู ก ก ากั บ โดบ
ขนบธรรมเนียมทางวัฒนธรรม เช่น ความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้เส้นทาง
ของการเติบโตของการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในอนาคตนั้นควรต้องวางอยู่บน
รากฐานของการเป็นผู้ให้บริการที่มีความสามารถเชิงวัฒนธรรม (cultural competent)
30

ประเด็นนี้ ผู้เขีย นเห็นว่าการนาวิธีวิทยาทางสังคมศาสตร์ (social sciences methodology) เข้ามาใช้ใ น
การศึกษาผู้ป่วยจะช่วยทาให้วิธีการในการเข้าถึงตัวตนของผู้ป่วยละเอียดอ่อนขึ้น โดยนัยยะนี้กระบวนทัศน์และ
สมมุติฐานของการศึกษาจะเปลี่ยนจากการวัด การหาคาตอบแบบตรงไปตรงมาแบบวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลถึง
ความตึงตัวและกรอบที่เคร่งครัดของการอ่านค่า มาสู่การเปิดโลกและเชื่อมต่อประสบการณ์ของผู้ป่วยเข้ากับ
กระบวนการดูแลรักษาได้
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ในการปรั บ ตัว ให้ การดูแลผู้ ป่ ว ยระยะท้ายยืดหยุ่นและบูรณาการความแตกต่างเข้ า กั บ
โครงสร้างได้
(4) จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน : การกาหนดแผนการรักษาล่วงหน้า (Advance Care
Plan: ACP)
การกาหนดแผนการรั กษาล่วงหน้า คือการที่ผู้ ป่ว ย ผู้ ดูแลหรือครอบครัว และ
แพทย์ ซึ่งเป็ น 3 เสาหลั กของกระบวนการดูแลรักษาจะร่ว มกันกาหนดแผนการรักษา
ล่วงหน้า หรือที่เรียกทับศัพท์กันเป็นการทั่วไปว่า Advance Care Plan: ACP แตกต่างจาก
การวางแผนโดยความหมายทั่วไป และเป็นการวางแผนที่ใช้การสื่อสารเพื่อตัดสินใจร่วมกัน
มีหลักการเคารพความปรารถนาของผู้ป่วย และเป็นวางแผนที่ตั้งอยู่บนพยากรณ์ของโรค
(disease prognosis) หรือสมมุติฐานว่าโรคจะคุกคามมากขึ้นตามเวลา เป็นการคาดการณ์
ไปสู่สถานการณ์ที่ไม่ปกติ เพื่อให้การตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ป่วยที่จะมีต่อการดูแล
รักษาใกล้เคียงความจริงมากที่สุด อย่างไรก็ดี ACP เป็นเพียงแนวปฏิบัติคร่าว ๆ ที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความประสงค์ของผู้ป่วยเมื่อสถานการณ์อย่างใดอย่าง
หนึ่งเปลี่ยนแปลงไป
การกาหนดแผนการรักษาล่วงหน้าเป็นส่ว นหนึ่งกระบวนการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
และมีลักษณะสาคัญที่แตกต่างจากกระบวนการดูแลอื่น ๆ ได้แก่
• เป็นการดูแลทางการแพทย์เท่าๆกับการดูแลทางสังคม องค์ประกอบของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลมีความเป็นสหวิชาชีพที่ทางานร่วมกันเพื่อ
บรรลุเป้าหมายของการเข้าถึงสิ่งที่เป็น ความปรารถนาของผู้ป่วย การ
ค้นหาความต้องการและเข้าถึงหรือเข้าใจผู้ป่วยนั้นเป็นงานที่ละเอียดอ่อน
เป็นอย่างมาก จึงไม่ใช่เรื่องที่ทาได้โดยง่าย
• กาหนดความปรารถนาของผู้ ป่ว ยด้ านเป้ าหมายของการดู แลไว้ อ ย่ า ง
ชัดเจน และสามารถอธิบายได้ว่าผู้ป่วยตัดสินใจเช่นนี้ในบริบททางความ
เชื่อ ความรู้สึก และความคาดหวังใด
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• มีการบันทึกแผนการรักษานี้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นเสียง ซึ่งข้อมูล
ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ ความปรารถนาของผู้ ป่ ว ยที่ ถู ก บั น ทึ ก ไว้ นี้ ต้ อ งน ามา
ทบทวนเป็นระยะ
• การวางแผนการรักษาล่วงหน้าไม่มีความผูกพันโดยกฎหมาย
การกาหนดแผนการรั กษาล่ ว งหน้ าที่ดีมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ ป่ว ยจะต้องเข้าใจ
สภาวะโรคและพยากรณ์โรคของตนเอง และควรมีการกาหนดบุคคลที่จะมีอานาจตัดสินใจ
แทนผู้ ป่ ว ย (power of attorney) เมื่อผู้ ป่ว ยได้สู ญเสี ยอานาจนั้น แล้ ว องค์ประกอบ
สาคัญของการกาหนดแผนการรักษาล่วงหน้าอาจสรุปได้ว่ามี 3 ส่วนสาคัญได้แก่ ความ
ต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแล การแสดงเจตนาล่วงหน้าหรือการมีหนังสือ
แสดงเจตนา และบุคลที่ผู้ป่วยมอบหมายให้ทาหน้าที่ตัดสินใจแทน (power of attorney)
(กิติพล นาควิโรจน์ 2559)
(5) ขอตายอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Dying with dignity) : การุณยฆาต
(Euthanasia & Assisted suicide)
ความรู้สึกที่กัดกร่อนผู้ป่วยระยะท้ายที่กาลังเผชิญความตายอาจไม่ใช่ทุกขเวทนา
ทางสังขาร แต่คือ ความรู้สึกสูญเสียศักยภาพในฐานะมนุษย์และต้องตกเป็นภาระของผู้อื่น
ที่ให้การดูแล ในโลกที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ทาให้มนุษย์สามารถมีชีวิตยืนยาวขึ้น ความ
ตายมาถึงช้า หรือแม้แต่เก็บร่างที่มีลมหายใจแต่ไม่มีชีวิตไว้ได้ความรู้สึกเช่นนี้ปรากฏชัดมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ คนจานวนมากอยู่กับประสบการณ์ของความทรมานเช่นว่า หลายคนเรียนรู้และ
ซึมซับความเจ็บปวดที่ต้องเห็นบุคคลอันเป็นที่รั กเผชิญความตายอย่างทรมานโดยไม่อาจ
ช่วยอะไรได้
การุณยฆาตในภาษาไทยมีความหมายกว้างมากและยังไม่มีรูปธรรมชัดเจน แต่ใน
ภาษาอังกฤษการจบชีวิตโดยตั้งใจจากการเจ็บป่วยมีรูปแบบและนัยยะสาคัญแตกต่างกัน
ได้แก่ Euthanasia, Assisted suicide และ Physician assisted suicide (PAS)
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• Euthanasia หมายถึง การกระทาโดยจงใจเพื่อยุติชีวิต ที่เป็นไปเพื่อยุติ
ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน ซึ่งมักจะเป็นแพทย์ที่เป็นผู้ ล งมือ
ปฏิบัติ
• Physician-assisted suicide การกระทาโดยจงใจเพื่อยุติชีวิต ที่เป็นไป
เพื่อยุติความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน แต่ผู้ป่วยจะเป็นผู้ทาให้ความ
ตายเกิดขึ้นเอง แพทย์มีบทบาทช่วยเหลือในการจัดหายาให้เท่านั้น
• Assisted suicide มีความหมายเช่นเดียวกับข้างต้น คือการกระทาโดยจง
ใจเพื่อยุติชีวิต ที่เป็นไปเพื่อยุติความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน แต่
ผู้ป่วยจะเป็นผู้ทาให้ความตายเกิดขึ้นเอง เพียงแต่มิได้ระบุว่าแพทย์ แต่
อาจจะเป็นใครก็ได้ที่จะเข้ามีบทบาทช่วยเหลือในการจัดหายา
ในปั จ จุ บั น เนเธอแลนด์ เบลเยี่ ย ม ลั ก เซมเบอร์ ก สวิ ส เซอร์ แ ลนด์ แคนาดา
โคลอมเบีย และบางรัฐของออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา รับรองการการุณยฆาตโดยมี
เงื่อนไขที่แตกต่างกันไป อาทิ 7 มลรัฐของสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้แพทย์สามารถช่วยผู้ป่วย
ให้เกิดการการุณยฆาตได้โดยต้องเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มีเวลาเหลือไม่เกิน 6 เดือน กา
รุณฆาตสามารถเกิดขึ้นโดยการกระทาให้เกิดการเสียชีวิต (active euthanasia) เช่น ฉีด
หรือดื่มยาที่ทาให้ตาย หรือละเว้นการกระทา (passive euthanasia) เช่นไม่ให้อาหารหรือ
สิ่งอื่นใดที่จะทาให้มีชีวิตต่อได้ ดังนั้นการุณยฆาตจึงต้องมีการกระทาของบุคคลอื่นเข้ามา
เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ หรือผู้ที่ได้รับหน้าที่นี้ ซึ่งเป็นประเด็นทางจริยธรรมอีกประการหนึ่งที่
ทาให้ ห ลายประเทศระบุ ให้ ก ารุ ณยฆาตเป็ นสิ่ งผิ ด กฎหมาย ในประเทศไทยเรายั ง ไม่ มี
กฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องการุณยฆาตเป็นการเฉพาะ แต่การุณยฆาตก็เป็นความผิดเสมือนการ
ฆ่าผู้อื่น
ด้ ว ยเหตุ ที่ ส ภาพของสั ง คมโลกในปั จ จุ บั น ท าให้ เ กิ ด ค าถามเชิ ง ปรั ช ญาและ
จริยธรรมของชีวิตใหม่ ๆ มากมาย อาทิ สภาพใดที่ทาให้เรามีความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง?
เทคโนโลยี เจริ ญพัน ธุ์ (reproductive technology) genetic engineering หรือแม้ แ ต่
cloning ได้ทาให้ ความหมายของการเป็ น มนุษย์แบบดั้งเดิมตายไป และเราเกิดคาถาม
ตามมาว่าคุณภาพชีวิตระดับใดที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตในฐานะมนุษย์ ? และตามมา
ด้วยคาถามว่าการตายควรจะเกิดขึ้นเมื่อใด? ประเด็น “การตายอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็น
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มนุษย์” (dying with dignity) เป็นตรรกะที่ตอบคาถามว่าด้วยความเหมาะสมของการุณย
ฆาต สังคมตะวันตกได้เริ่มถกเถียงเรื่องจุดสิ้นสุดและ “สิทธิ” ในการเลือกจุดสิ้นสุดของ
ชีวิตด้วยตนเองมานาน แต่ยังไม่ได้ข้ อสรุป มีความพยายามที่จะทาให้การุณยฆาตเป็นเรื่อง
ถูกกฎหมายในหลายประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เดนมาร์ก เยอรมันนี นิวซีแลนด์ แต่ใน
ที่สุดกลไกทางการเมืองก็ไม่สามารถผลักดันให้สาเร็จได้ แต่ ออสเตรเลีย ถือเป็นประเทศ
หนึ่งที่มีความคิดเสรีเกี่ยวกับการุณยฆาตเป็นอย่ างมาก แม้การุณยฆาตยังเป็นเรื่องผิด
กฎหมาย ยกเว้ น ใน Northern Territory และ Victoria ที่ ก ารุ ณ ฆาตแบบสมั ค รใจ
(voluntary euthanasia) ได้รับการรับรองโดยกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติผู้ที่ได้ทาการุณย
ฆาตต่อบุคคลอื่นไม่ได้รับโทษตามกฎหมาย อ่านสัญญาณได้ว่ารัฐและกระบวนการยุติธรรม
อาจจะกาลังลดระดับ ความเป็น อาชญากรรมของการุณฆาตก็เป็นได้ การุณญฆาตเป็น
ประเด็ น ทางการเมื อ งพอ ๆ กั บ ประเด็ น ทางกฎหมายและสั งคม ระบบการเมื อ งและ
สื่อมวลชนในสังคมเหล่านี้เปิดพื้นที่ให้เกิดการถกเถียงในประเด็นนี้อย่างกว้างขวางและ
นาเสนอผ่านการเป็นร่างกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพิจารณาและกระตุ้น
การเคลื่อนไหวทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
การุ ณ ยฆาตเป็ น ประเด็ น ที่ มี ค วามทั บ ซ้ อ นของมิ ติ จ ริ ย ธรรม ปรั ช ญา สั ง คม
วัฒนธรรม การแพทย์ และกฎหมาย ทาให้เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ถกเถียงทางสังคมอย่าง
กว้างขวางและไม่อาจมีทางออกที่เหมาะสมที่สุด แม้แต่ในสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศ
หนึ่งที่มีกฎหมายก้าวหน้าที่สุดว่าด้วยการการุณยฆาตนับตั้งแต่ปี ค.ศ 1941 โดยการุณย
ฆาตที่กฎหมายรับรองนั้นถูกใช้ในความหมายที่กว้างที่สุดที่เรียกว่า Non-assisted suicide
คือการุ ณยฆาตที่ไม่จ าเป็ น ต้องเกิดโดยความช่ว ยเหลือของแพทย์ แต่เป็นใครก็ได้ เช่น
อาสาสมัคร การุณยฆาตต่างจากการช่วยให้ผู้อื่นจบชีวิตลงซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมาย
ตรงที่เจตนาของการการุณยฆาตที่ทาเพื่อช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ทรมานเมื่อได้รับ
การร้องขอ สวิสเซอร์แลนด์มี Dignitas ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการุณยฆาต (assisted suicide
provider) ที่เปิดกว้างให้ผู้ป่วยด้วยโรคที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานจากทุกที่ทั่วโลกไม่
เฉพาะว่าต้องเป็นชาวสวิสสามารถแสดงความประสงค์ไปยังองค์กร Dignitas เพื่อให้กระทา
การุณยฆาตแก่ตน โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ยื่นความประสงค์ไปต้องถูกประเมินโดยแพทย์ว่า
ผู้ป่วยมีสติสัมปชัญญะในการตัดสินใจ โดยผู้ป่วยส่วนมากให้เหตุผลว่าต้องเผชิญกับรู้สึก
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ทุกข์ทรมานกับการมีชีวิตที่ไร้ คุณภาพบนทุกขเวทนาของร่างกายที่ตายลงทุกวันและไม่
สามารถทาหน้าที่ทางสังคมใด ๆ ได้อีกต่อไปโดยเฉพาะผู้ ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
(ALS) และโรคสมองเสื่อม (dementia) ที่พยากรณ์โรคไม่อาจช่วยให้มองเห็นหรือคาดเดา
จุดจบและวิถีที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานได้อย่างแน่นอน ซึ่งต่างจากโรคร้ายแรงเช่น
มะเร็งที่แม้จะจากัดระยะเวลาในการมีชีวิตและสร้างความเจ็บปวดทางกาย แต่ ก็มีความ
ชัดเจนในการพยากรณ์โรคและอาการส่วนใหญ่สามารถจัดการได้ด้วยการแพทย์และการ
ดูแลทางสังคม การทางานของ Dignitas ได้ก่อให้เกิดกระแสไปทั่วโลกโดยเฉพาะเมื่อมี
รายการทีวีในสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่สารคดี Tourist suicide ที่เป็นเรื่องราวชีวิตของ
ศาสตราจารย์ Craig Ewert ชาวอังกฤษ ผู้ป่วยด้วยโรค ALS และได้จบชีวิตลงโดยการุณย
ฆาตที่ Dignitas ในสารคดีได้ถ่ายทอดโดยละเอียดถึงชีวิตที่ทุกข์ทรมานและความรู้สึกกดดัน
และบีบคั้นทางอารมณ์ของผู้ป่วย ต่อไปจนถึงกระบวนการและขั้นตอนการทาการุณยฆาต
และจบลงที่ความรู้สึกว่างเปล่าของภรรยาผู้อุ ทิศตน แม้จะทาอะไรไม่ได้มากไปกว่าอยู่เคียง
ข้าง ให้การดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ เคารพการตัดสินใจ และท้ายที่สุดก็ต้อง
ยินดีต่อการหลุดพ้นจากทุกขเวทนาของสามี ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลให้สวิสเซอร์แลนด์
ต้องจัดทาประชามติว่าด้วยความเหมาะสมของการุณยฆาต ในประเทศอื่น ๆ เช่น ประเทศ
ไทย ฐานทางศีลธรรม เช่น ความเชื่อทางศาสนา และกฎหมายที่เป็นกติกาของการอยู่
รวมกันเป็นสังคมและใช้ในการควบคุมความสงบเรียบร้อยของประเทศมีพลังมากพอที่จะ
ทาให้แนวคิดว่าด้วยการการุณยฆาตไม่ถูกหยิบยกมาอภิปรายในพื้นที่สาธารณะ
นอกจากนี้ ความสูญเปล่า ทางการรักษา (Futile medical treatment) เป็นอีก
ประเด็นหนึ่งที่ก่อให้เกิดข้อถกเถียงทางจริยธรรมของการุณยฆาตที่ขยายวงออกจากเรื่อง
สิทธิ์ที่จะมีชีวิตและตายอย่างมีศักดิ์ศรี เมื่อการรักษาที่ต้องใช้เทคโนโลยีต้องมากับราคาที่
ต้ อ งจ่ า ย และระยะเวลาในการรั ก ษาที่ เ ป็ น ปลาย เปิ ด ได้ ท าให้ ค นจ านวนมาก
สิ้นเนื้อประดาตัวโดยที่ไม่ได้ประโยชน์ใดกลับมาทั้งแก่ผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิด การศึกษาโดย
Nielsen and Marchman (2014) พบว่าประชาชนชาวเดนมาร์กร้อยละ 71 เห็นด้วยกับ
แนวคิดการุณยฆาต อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาโดย McDugall and Gorman (2008) ชี้
ว่าประชาชนจะไม่ต้องการหรือเห็นความจาเป็นของการุณยฆาตน้อยลงถ้าสังคมมีการสร้าง
ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่ดีพอ เช่น Hospice care ที่จะได้กล่าวถึงต่อไป
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(6) ชีวิตในความตาย : การบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย (Hospice care) ใน
ฐานะนวัตกรรมทางสังคมและสุขภาวะ
จากมุมมองและฐานคิดที่ว่าสังคมปัจจุบันเป็นสังคมซับซ้อนอย่างสูงที่เกิดจากการ
เคลื่ อนย้ ายอย่ างไร้ ทิศทางของสิ่งต่า ง ๆ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น เทคโนโลยี วัตถุ
ข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นความหมายของเวลาและพื้นที่จึงถูกรับรู้ในภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
เทคโนโลยีการสื่อสารทาให้เวลาไม่จาเป็นต้องเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง (linear) หรือ
ตามเข็มนาฬิกา (clock time) แต่สามารถย่นระยะห่าง สามารถก้าวข้ามไปได้ และโดย
เชื่อมโยงกันนี้เองที่พื้นที่ (space) หรือสถานที่ (location) จึงมีความสาคัญน้อยลงต่อการ
ปรากฏตัวทางกายภาพทั้งของมนุษย์และสิ่งอื่น เพราะมนุษย์สามารถปรากฏขึ้นในโลก
เสมือนจริง (virtual world) โจทย์สาคัญของการจัดการกับวาระท้ายของชีวิตในอนาคตต่อ
จากนี้อาจต้องให้ความสาคัญกับการจัดระเบียบสังคมใหม่เช่นนี้กระมัง
จริงอยู่ที่การตายดีเป็นสภาวะที่ทุกคนปรารถนาจะให้เกิดขึ้นกับตน แต่น่าสังเกตว่า
ผู้คนในสังคมปัจจุบันมีบทบาทน้อยมากในการกาหนดเป้าหมายและพาตนเองเดินไปให้ถึง
จุ ดหมายปลายทางของการตายดี ในสั งคมปัจจุบันที่วัฒ นธรรมสุ ขภาพถูกยึดโยงกั บ
สถาบั น และระบบทางการแพทย์ อย่ างแนบแน่น การตายจึงมักเกิด ขึ้น ในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลถูกมองเป็นทั้งสถานที่และบริการทางสุขภาพที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดกับ
ผู้ป่วย ในขณะที่แพทย์ได้รับฐานะของการเป็นผู้สร้างปาฏิหาริย์สามารถทาให้ผู้ป่วยหายจาก
โรคและมีชีวิตยืนยาว ผู้ป่วยและคนรอบข้างจึงให้คุณค่ากับการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล
การได้รับยา หรือได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย การมาพบแพทย์
และการมาโรงพยาบาลเป็นทางออกเดียวของคนจานวนไม่น้อยที่ละทิ้งบทบาทของตนเอง
ในการดูแล ป้องกัน และเยียวยาอาการเจ็บป่วย
หากมองในเชิงหน้าที่ของโรงพยาบาลแล้วนั้น องค์การอนามัยโลกชี้ว่าโรงพยาบาล
เป็ น สถานที่ให้ การดูแลเหล่ าโรคที่ มีความฉับ พลั น (acute) สามารถหายและฟื้น ตั ว ได้
(convalescent) และหนั ก โดยการตรวจวิ นิ จ ฉั ย และให้ ก ารรั ก ษาอย่ า งเข้ ม ข้ น โดยมี
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เป้าหมายเพื่อการหายจากโรค (curative care) อย่างไรก็ดี ในกรณีของการเจ็บป่วยด้วย
โรคร้ า ยแรงที่ จ ะท าให้ อ ายุ ขั ย สั้ น ลง (life-limiting disease) นั้ น การอยู่ รั ก ษาตั ว ใน
โรงพยาบาลเพื่อให้หายจากโรคนั้นจึงมีความเป็นไปได้น้อยหรืออาจไม่มีเลย ในทางกลับกัน
เป้าหมายสาหรับผู้ป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่รักษาไม่หายและอาจมีชีวิตต่อไปไม่ได้นานนั้นคือ
“การดูแล” มิใช่การรักษา ดังนั้นโรงพยาบาลจึงไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสาหรับผู้ป่วย
ที่ไม่อาจหายจากโรค
เนื่องจากความเฉพาะเจาะจงเชิงหน้าที่ โรงพยาบาลจึงถูกจัดเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่
มีหน้าที่ในทางศีลธรรมและมนุษยธรรมในการกากับความเป็นความตายของมนุษย์จานวน
มาก โรงพยาบาลจึงต้องการระบบการควบคุมและการจัดระเบียบที่สลับซับซ้อน ทั้งระบบ
และระเบียบทั้งใหญ่และย่อยที่ทับซ้อนกันมากมาย อาทิ ระบบบริหารการเงิน -การคลัง
ระบบการตรวจผู้ป่วย ระบบนัดหมาย ระบบการรับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ระบบการ
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพและกากับมาตรฐานการรักษาพยาบาล ตามด้วยระเบียบอีก
มากมายที่ ก าหนดโอกาสและรู ป แบบของปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในโรงพยาบาล เช่น
ระเบียบว่าด้วยการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย ผลที่ตามมาคือรูปแบบของปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์
เชิงอานาจ (power and authority) ในโรงพยาบาล อาทิ ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย ระหว่าง
แพทย์ กับ แพทย์ แพทย์ กับ พยาบาล
หรื อพยาบาลกับ ผู้ ป่ ว ย หรื อแพทย์ “การตายดีพึงเกิดขึ้นได้ในสภาวะทางกายและ
พยาบาลกั บ ผู้ ป่ ว ย และที่ ส าคั ญ คื อ
ทางสังคมที่เกื้อกูล”
บรรยากาศของโรงพยาบาลซึ่ ง เป็ น
สิ่งแวดล้อมสาคัญที่จะทาให้ผู้ป่วยเกิด
ประสบการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดตลอด
พระไพศาล วิสาโล
ช่วงของการรักษาตัวในโรงพยาบาลมี
http://www.visalo.org/article/D_dea
thDeeMeSuk.htm
ความตึงตัว เร่งรีบ และไม่ยื ดหยุ่นต่อ
กระบวนการใดที่ต้ องพัฒ นาขึ้ น โดย
อาศัยเวลา และมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
(patient-centred) อาทิ การสร้ า ง

94 | สังคมวิทยาว่าด้วยการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์ผู้ให้การรักษากับผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วย หรือแม้แต่
การค้ น หาความต้ อ งการของผู้ ป่ ว ยรายบุ ค คลเพื่ อ น าไปก าหนดแนวทางการรั ก ษา ที่
เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ยังไม่นับปัญหาการครองเตียงโดยเปล่าประโยชน์ในกรณีที่
การรักษาไม่อาจทาได้ และผลกระทบที่ทาให้ผู้ป่วยอีกจานวนมากที่ต้องการการรักษาอย่าง
เร่งด่วนและด้วยความจาเป็นอย่างยิ่งขาดโอกาสที่จะได้รับตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาล เป็น
ต้น
ความทุกข์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของการอยู่ในโรงพยาบาลและได้รับการรักษาอย่าง
เข้มข้นเมื่อเข้าสู่ว าระสุดท้ายของชีวิต คือ ผู้ป่วยมักจะตกอยู่ในสภาพที่เต็มไปด้ว ยสาย
ระโยงระยางรายล้อมรอบตัวและอีกสารพันเทคโนโลยียืดชีวิตที่ช่วยยื้อความตาย พวกเขา
ต้องจากไปในห้องไอซียูพร้อมอุปกรณ์เหล่านี้โดยปราศจากอ้อมแขนหรือการเกากุมของใคร
สักคนที่เขารักและรักเขา จึงเป็นการยากที่จะกล่าวว่าบริบทในโรงพยาบาลนั้นเอื้อต่อการ
จากไปอย่างสงบ และหากเราทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าการตายอย่างดีและการตายอย่าง
สงบเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงเข้าถึงได้ เพราะไม่มีใครควรจะต้องเดิมพันชีวิตช่วงสุดท้ายไว้กับความ
เจ็บปวดทุกข์ทรมานและความโดดเดี่ยวแล้วนั้น โรงพยาบาลอาจไม่ใช่คาตอบของผู้ที่กาลัง
เดินเข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิต
แนวคิ ด การจั ด บริ ก ารเพื่ อ ผู้ ป่ ว ยระยะสุ ดท้ า ยที่ ล ดข้ อ จ ากั ด ของการยึ ดติดกับ
“สถานที่” ไม่ว่าจะเป็น บ้าน หรือโรงพยาบาลได้ก็คือแนวคิดฮอสพิสแคร์ (Hospice care)
หรือระบบหรือรูปแบบการดูแลที่มีเป้าหมายเพื่อการบริบาลคุณภาพชีวิตในระยะท้าย ใน
ประเทศไทย Hospice care เป็นในหมู่ผู้ให้บริการในระบบสาธารณสุข (แพทย์ พยาบาล)
มีความหมายถึงรูปแบบหรือระบบการดูแลผู้ป่วยที่จะเกิ ดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิต คาว่า
Hospice care เริ่มเป็นที่คุ้นหู ของผู้ คนในสั งคมในวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ จากกระแสความ
ตื่นตัวเรื่องการตาย(ดี) ในสังคมไทยที่ถูกจุดประกายและขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องโดยภาค
ส่วนต่าง ๆ ตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีการให้นิยามคาว่า Hospice care ที่
ยอมรั บ กั น อย่ า งกว้ า งขวาง ส่ ว นใหญ่ ยั ง นิ ย มเรี ย กทั บ ศั พ ท์ หรื อ บางส่ ว นใช้ ค าว่ า
สถานพยาบาลกึ่งบ้าน โดยประเด็นสาคัญเกี่ยวกับ Hospice care ในเบื้องต้นมีดังนี้
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▪ คาว่า Hospice care หรือการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้ายมีความ
หมายถึงรู ป แบบและระบบการดูแลผู้ (ป่ว ย) ที่เข้าสู่ ระยะสุ ดท้ายของ
ชี วิ ต 31อย่ า งเป็ น องค์ ร วมด้ ว ยแนวทางการดู แ ลแบบประคั บ ประคอง
(Palliative care)
▪ โดยนัยยะนี้ Hospice care หรือการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย
จึงไม่ได้เน้นความเป็นสถานที่ แต่เน้นที่ความหมายของการจัดบริการการ
ดูแลผู้ ป่ ว ยระยะสุ ดท้ายตามแนวทางการดูแลแบบประคับประคองซึ่ง
สามารถเกิดขึ้นที่ใดก็ได้
▪ การดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) เป็นการแพทย์ที่ส่งเสริม
ให้ เกิดการมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการให้ การดูแลอย่างเป็นองค์รวมกับ
ผู้ป่วย โดยยึดหลักการของการไม่เร่งความตายและไม่ยืดอายุด้วยวิธีการที่
ท าให้ ผู้ ป่ ว ยเกิ ด ความทุ ก ข์ ท รมาน การดู แ ลแบบประคั บ ประคองจึ ง
แตกต่างอย่างมีนัยยะสาคัญกับการดูแลรักษาตามระบบการแพทย์กระแส
หลักที่ยังคงเข้มข้นแม้ในวาระสุดท้ายของชีวิต และยังเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการแปลงปรัชญาของฮอสพิสแคร์ ซึ่งเน้นการเคารพศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ของผู้ป่วยสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องและรับรู้
ได้จริง
▪ ด้วยเหตุที่การดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) เป็นแนวทาง
หลักที่ใช้ในการจัดบริการเพื่อการบริบาลคุณภาพชีวิตระยะท้าย เราจึง
พบว่าคาเรียกว่า “Hospice palliative care” เป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป
เพราะสื่อสารความหมายที่กว้าง ชัดเจน และเป็นเชิงบวกมากขึ้น
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อนึ่ง การตีความคาว่าระยะสุดท้ายแตกต่างกันไปตามความเห็นของแพทย์ ซึ่งเป็นไปได้ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ไป
จนถึง 6 เดือนก่อนบุคคลหรือผู้ป่วยเสียชีวิต

..... บทที่ 4 ......
ฮอสพิสแคร์แนวใหม่ (Modern Hospice Care) - การบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย

 ความหมายของการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย
 กาเนิดฮอสพิสแคร์แนวใหม่
 ปฏิบัติการฮอสพิสแคร์แนวใหม่
 การดารงอยู่ของฮอสพิสแคร์ในสังคมปัจจุบัน

ฮ
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อสพิสแคร์ แ นวใหม่ (MODERN HOSPICE CARE) - การบริ บาลเพื่อ
คุณ ภาพชีวิต ระยะท้า ย

(1) ความหมายของการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบบริการ Hospice care ในประเทศไทย โดย จิรุตม์
ศรีรัตนบัลล์ และคณะ (2560) ได้เสนอคานิยามที่จะสร้างภาพของความเข้าใจและทัศนคติ
ของสาธารณชนต่อระบบบริการแบบ Hospice care ไว้ว่า “การบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิต
ระยะท้าย” ซึ่งมีความหมายว่า
“การให้การดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Palliative care) แก่ผู้ป่วยในระยะ
ท้ า ยของชี วิ ต โดยที ม สหสาขาวิ ช าชี พ ในสถานที่ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ก ารจั ด ไว้ อ ย่ า ง
เหมาะสม ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทาง
สุขภาพของผู้ป่วยและครอบครัว ครอบคลุมช่วงระยะท้ายของชีวิต (Terminal phase)
รวมถึงในช่วงเวลาระยะแรกภายหลังการเสียชีวิตของผู้ป่วย (Bereavement phase)”
National Hospice and Palliative Care Organisation (NHPCO) แห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ในความหมายของฮอสพิสแคร์ไว้อย่างกว้าง ๆ ว่าเป็นรูปแบบและระบบ
ของการดูแลที่ถูกจัดขึ้นอย่างมีคุณภาพและอย่างเอื้ออาทรต่อผู้ที่กาลังเผชิญกับโรคหรือการ
บาดเจ็ บ ใด ๆ ที่ทาให้ เวลาของชีวิตถูกจ ากัดให้ เหลื อเพียงไม่นานโดยไม่คานึงถึง ความ
แตกต่างทางสังคม (เช่น ชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา เพศ หรือวัย) ผู้ป่วยระยะ
สุ ดท้ายจะได้รั บ การดูแลโดยทีมสหวิช าชีพ (ซึ่งประกอบไปด้ว ยบุคคลหลายกลุ่ ม อาทิ
แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ให้ คาปรึกษาด้านต่าง ๆ รวมไปถึงนักบาบัด และ
อาสาสมัคร) ซึ่งมีบทบาทในการช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลในทางกายเพื่อจัดการกับอาการ
ปวดและความทรมานอย่างเหมาะสม ทั้งยังจะให้การสนับสนุนทางอารมณ์และจิตวิญญาณ
แก่ผู้ป่วยและครอบครัวตามความต้องการและความปรารถนาของเขา และจะเป็นแรง
สนับสนุนแก่ครอบครัวหรือผู้ที่เป็นกาลังสาคัญในการดูแลผู้ป่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาของ
ความยากลาบากไปได้โดยราบรื่นที่สุด
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James and Field (1992) วิเคราะห์ให้เห็นถึงรากฐานทางสังคมของฮอสพิสแคร์
แนวใหม่ว่าเป็นทั้งพลังและประชามติใหม่ที่สังคมมีต่อการครอบงาของระบบการแพทย์ต่อ
การเจ็บป่วยและการตายของมนุษย์ที่มักเกิดขึ้นในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิด
กระบวนทัศน์ใหม่ต่อการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่ให้ความสาคัญกับความเป็นองค์รวมหรือ
เอกภาพของผู้ป่วยอย่างจริงจัง โดยบริบทที่สาคัญของการจัดบริการแบบฮอสพิสแคร์ที่ทา
ให้เกิดคุณภาพการดูแลต่างจากที่ผู้ป่วยได้รับเมื่ออยู่ในโรงพยาบาล คือ ความยืดหยุ่นต่อสิ่ง
ที่เป็นกฎระเบียบที่แคร่งครัดในโรงพยาบาล เช่น เวลาเยี่ยมไข้ การเจาะเลือด วัดไข้ตาม
ตาราง และปราศจากช่วงชั้นของการ
ฮอสพิสแคร์จึงเปิดพื้นที่ให้ผู้ป่วยสามารถเดินสู่เส้นทางวาระสุดท้ายของชีวิตได้
อย่างไม่มืดมิด แต่ระบบการแพทย์สมัยใหม่ในโรงพยาบาลทาให้ผู้ป่วยกลายเป็นคนอื่นที่
มองการตายของตนเองจากภายนอก (Glaser and Strauss, 1965)

ตารางที่ 2

หัวใจสาคัญของการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย
การบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย

ใครต้องการการบริบาลเพื่อคุณภาพ

ผู้ที่กาลังเผชิญกับการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่

ชีวิตระยะท้าย

ทาให้มีเวลาของชีวิตเหลืออีกไม่มาก และ
ครอบครัวหรือผู้ให้การดูแลผู้ป่วยที่กาลัง
เผชิญกับสภาวะความกดดันทางอารมณ์จาก
การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องยาวนาน และผู้ที่
เศร้าโศกจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก

หลักการของการดูแล

▪ ให้การดูแลอย่างเป็นองค์รวม
(holistic care)
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▪ มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการดูแล
(patient-centred care)
▪ เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
ผู้ป่วย (humanized care)
▪ มีความเอื้ออาทรและเปิดกว้างต่อ
ความทุกข์ของผู้ป่วย
(compassionate care)
▪ ให้การดูแลประคับประคอง
(palliative care) ไม่ยื้อชีวิตและไม่
เร่งการตาย
▪ ไม่สร้างความเจ็บปวดทรมาน
(comfort care) แต่จัดการกับความ
ปวดและอาการทางกายที่เป็น
อุปสรรคต่อการดารงชีวิต
▪ ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิต
(care for quality of life)
▪ ปล่อยให้การตายเป็นไปตามวาระ
ของธรรมชาติ (allow natural
death)
อย่างไร/ วิธีการ

▪ การแพทย์แบบประคับประคอง ที่
การดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม
ด้านร่างกายจัดการให้จิตใจและ
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อารมณ์ตลอดจนจิตวิญญาณ การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
▪ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแล
ของบุคคลใกล้ชิดผู้ป่วย
▪ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ป่วยได้แสดง
ความรู้สึก บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับฟัง
ความรู้สึกของผู้ป่วย ภายใต้แนวคิด
แบบ Total pain คือความเจ็บปวด
ทุกข์ทรมานของผู้ป่วยนั้นไม่อาจแยก
เป็ น ส่ ว นได้ แ ต่ ทั้ ง หมด (ร่ า งกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม) ล้วนส่งผลถึง
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทั้งสิ้น
ที่ใด

ที่ใดก็ได้ที่เป็นความประสงค์ของผู้ป่วย หรือที่
ใดก็ได้ที่หมายถึง “บ้าน” ในความรู้สึกนึกคิด
ของผู้ป่วย

โดยใคร

ผู้ที่ผู้ป่วยรักและรักผู้ป่วย ร่วมกับทีมสห
วิชาชีพ

(2) กาเนิดฮอสพิสแคร์แนวใหม่ (Modern Hospice Care)
การบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายนอกจากจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในระบบการแพทย์และการ
สาธารณสุขแล้วยังเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพสาธารณสุขจานวนหนึ่งอุทิศตนให้มาอย่าง
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ยาวนาน หากแต่การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือผู้ใดก็ตามที่ป่วยหรือบาดเจ็บจนทาให้
เวลาในชีวิตถูกจากัดให้สั้นด้วยแนวคิดที่ท้ายทายวิถีปฏิบัติของการแพทย์กระแสหลักที่เน้น
การรักษาเพื่อหายขาด (curative treatment) แต่แทนที่ด้วยการดูแลประคับประคองให้
สุขสบาย (palliative care) และพัฒนาให้เกิดระบบการสร้างและจัดการความรู้ที่ทาให้การ
มีชีวิตระยะสุดท้ายเป็นไปอย่างมีคุณภาพนั้นต้องถือเรื่องใหม่
ในปี ค.ศ. 1948 ประเทศอังกฤษ Cicely Saunders (1918-2005) พยาบาลและ
แพทย์ ช าวอังกฤษซึ่งต่อมาได้รั บ การขนานนามเป็นผู้ ก่ อตั้ง ฮอสพิส แนวใหม่ (modern
hospice) และมี บ ทบาทสู ง ต่ อ การวางรากฐานต่ อ วิ ธี คิ ด เรื่ อ ง Hospice care ทั่ ว โลก
Saunders ได้เลื อกใช้คาว่า “Hospice” (ฮอสพิส ) ซึ่งเป็นศัพท์ที่มีใช้นับตั้งแต่ยุคกลาง
(medieval time) ในการเรียกสถานที่พักฟื้นหรือสถานพักพิงสาหรับผู้บาดเจ็บที่รอนแรม
มาจากที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นคาที่ใช้เรียกรูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มีความเฉพาะตัว
แตกต่างจากการดูแลตามแนวทางการแพทย์สมัยใหม่ในโรงพยาบาล ผลงานกว่าครึ่ง
ศตวรรษของ Saunders ทาให้เธอได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นาในบทบาทของผู้อุทิศตนเพื่อ
สังคมและนักสังคมสงเคราะห์อีกด้วย
แนวคิดการดูแลแบบฮอสพิสแคร์แนวใหม่ โดย Saunders นั้นถูกจุดประกายขึ้น
จากประสบการณ์หลายสิบปีในวิชาชีพพยาบาลของเธอ Saunders ได้มีโอกาสเรียนรู้ชีวิต
และความทุกข์ระทมของผู้ป่วยจานวนนับไม่ถ้วน ณ จุดหนึ่งเธอได้ตั้งข้อสังเกตว่าการตาย
ของชาวอังกฤษมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต การเสียชีวิตเกิดขึ้นในโรงพยาบาล
มากขึ้นเรื่อย ๆ สวนทางกับการเสียชีวิตที่บ้านซึ่งเป็นวิถีดั้งเดิมที่การจากไปของบุคคลหนึ่ง
มักจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แวดล้อมด้วยบุคคลอันเป็นที่รัก ในสถานที่ซึ่งคุ้นเคย ผูกพัน
และอบอุ่น นอกจากนี้การตายในโรงพยาบาลมักเกิดขึ้นอย่างแปลกแยกและโดดเดี่ยวใน
นามของการรั ก ษาพยาบาลอย่ า งเต็ ม ที่ ใ นทางร่ า งกาย 32 โรงพยาบาลคื อ พื้ น ที่ แ ละ
32

การแพทย์สมัยใหม่ถูกมองว่าให้การรักษาผู้ป่วยแบบแยกส่วน (reductionism) กล่าวคือมุ่งเน้นการแทรกแซง
(ให้การรักษา) เฉพาะมิติทางกายที่มีพื้นที่แสดงและจะปรากฏรูปธรรมในการรักษาได้เท่านั้น แต่มิติของจิตใจที่
ไม่อาจมองเห็นได้แต่มีความลุ่มลึก และเป็นแก่นแกนของความเป็นตัวตนตลอดจนการดารงอยู่ของกายผู้ป่วยนั้น
กลับไม่ได้รับการเอาใจใส่ วิถีปฏิบัติของการแพทย์สมัยใหม่จึงเห็นร่างกายและจิตใจแยกออกจากกัน หรือมอง
ว่าร่างกายมีอิทธิพลเหนือจิตใจ
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สิ่งแวดล้อมที่สามารถควบคุมและจัดการกับการแตกดับของกายได้ดีที่สุด แต่ความโดด
เดี่ยวเป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ในบริบทของโรงพยาบาล สภาพจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกนึก
คิดและการเผชิญความทรมานของผู้ที่หมดหวังในการรักษาเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลไม่สามารถ
ตอบสนองได้ ซ้าร้ายความทรมานทางกายของผู้ป่วยที่เกิดจากการคุกคามของโรค เช่น
อาการปวดในผู้ป่วยมะเร็งหากไม่ได้รับการจัดการที่ดีจะทาให้ผู้ป่วยตกในสภาพที่เลวร้าย
และสิ้นหวัง ประเทศอังกฤษช่วงปี ค.ศ.1950 การใช้มอร์ฟีนและยาระงับปวดอื่น ๆ ไม่เป็น
ที่แพร่หลายเนื่องด้วยวาทกรรมทางสังคมของการเป็นสารเสพติดที่มีอันตรายมหันต์ ผู้ป่วย
มะเร็งที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่เป็นจานวนมากจึง
ต้องทุกข์ทรมานจากอาการปวดและความหดหู่ เพราะเมื่อหมดหวังการรักษา ผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มได้รับการเหลียวแลน้อยที่สุด และพวกเขาก็จากไปอย่างไร้ศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
ด้วยเหตุดังกล่าว Saunders จึงอนุมานว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายต้องการการดูแลที่มี
ลักษณะเฉพาะ ที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่ แตกต่างและอาจจะเปราะบางกว่าผู้ป่วย
กลุ่มอื่น ในปี ค.ศ.1948 Saunders ได้เดินทางไปบรรยายและเผยแพร่แนวคิดนี้ยังประเทศ
สหรัฐอเมริกา เธอเลือกที่จะนาภาพถ่ายที่บอกเล่าความเปลี่ยนแปลงและประโยชน์ที่ผู้ป่วย
มะเร็งได้รับเมื่อมีการจัดการอาการที่มีประสิทธิภาพ ภาพถ่ายและแนวคิดการดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายที่มีลักษณะเฉพาะนั้นเป็นกรณีศึกษาที่ได้สร้างความประทับใจและเป็นแรง
บันดาลใจที่ขับเคลื่อนให้แนวคิดฮอสพิสแคร์แนวใหม่เริ่มก่อตัวและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และขยายไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในปัจจุบัน จนในปี ค.ศ.
1967 แนวคิดของ Saunders ได้ถือกาเนิดขึ้นในนาม St Christopher’s Hospice ที่ตั้ง
อยู่บริเวณชานกรุงลอนดอน St Christopher’s Hospice เป็นจุดเริ่มต้นของฮอสพิสแนว
ใหม่ (modern hospice) แห่งแรกของโลกขึ้น
แม้ St Christopher’s Hospice จะเป็นฮอสพิสที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นต้นแบบ
ของการดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยให้ ป ระเทศอื่ น และฮอสพิ ส อื่ น ๆ ทั่ ว โลก แต่ St
Christopher’s ก็มิใช่ฮอสพิส แห่ งแรกของโลกหรื อแม้แต่ แห่ งแรกของประเทศอั ง กฤษ
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Saunders ได้ ก ล่ า วถึ ง การฝึ ก งานในฐานะพยาบาลที่ St Joseph’s Hospice33 ซึ่ ง เป็ น
ฮอสพิสที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1905 ที่ซึ่งเธอเรียกว่า “บ้าน” หลังแรกในชีวิตการทางาน
ด้านฮอสพิสแคร์อย่างทุ่มเท เป็นเวลา 7 ปีนับตั้งแต่ปี ค.ศ.1958 ที่ St Joseph’s เธอได้
เรียนรู้และทาการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ในเรื่องของการจัดการอาการปวดของผู้ ป่วย
ที่นี่เองที่เธอได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ เธอพบว่าการควบคุมและ
จั ด การอาการปวดโดยการให้ ม อร์ ฟี น แบบรั บ ประทานแม้ ใ นปริ ม าณเล็ ก น้ อ ยนั้ น มี
ประสิทธิภาพยิ่งนักในการลดความทรมานของผู้ป่วย
(3) ปฏิบัติการของฮอสพิสแคร์แนวใหม่
การศึกษาวิจัยและการเก็บข้อมูลโดยละเอียดของ Saunders นั้นเริ่มต้นด้วยการ
ฟังเรื่องราวและความรู้สึกของผู้ป่วยอย่างลึกซึ้ง บันทึกข้อมูล และวิเคราะห์มัน การฟัง
เสี ย งความทุกข์ทรมานของผู้ป่ วยนี้เองที่จุ ดประกายให้ Saunders มองเห็ นบทบาทอัน
สาคัญยิ่งที่บุคลากรผู้ให้การดูแลผู้ป่วยจะสามารถมีต่อคุณภาพชีวิตช่วงสุดท้ายของผู้ป่วยได้
ท่ามกลางความเป็ นปริ ศนาของทางเดินไปสู่ ระยะสุดท้ายและจุดจบของชีวิตความเป็น
มนุษยนิยมของแนวคิดที่เรียบง่ายเช่นนี้ได้เชื่อมต่อความเป็นมนุษย์ระหว่างผู้ให้บริการ เช่น
33

ในช่วงปี ค.ศ.1901 คณะแม่ชีชาวไอริชของศาสนาคริสต์จานวน 5 ท่าน ที่รู้จักกันในนาม Sister of Charity
หรื อ พี่ ส าวผู้ ใ จบุ ญ ประกอบไปด้ ว ย Winefred Sugrue, Mary Sabas O’Connor, Mary Uriel Duffy,
Catherine O’Flynn and Agnes Aloysius Martin ได้ให้กาเนิด St Joseph’s Hospice ขึ้นทางตะวันตกของ
กรุงลอนดอนด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมตามหลักการที่ศาสนาอันเป็นตัวแทนของความรักของพระเจ้าที่มีต่อ
เพื่อนมนุษย์จาเป็นต้องโอบอุ้มดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ในสภาพที่สังคมที่แร้นแค้นเต็มไป
ด้วยความเสี่ยงทั้งจากโรคระบาด สภาพอากาศที่เลวร้าย และอาชญากรรม ผู้คนจานวนมากไม่มีงานทา และมี
ชีวิตอย่างลาเค็ญ อดอยาก ไร้ที่พึ่ง พวกเธอทั้งห้าได้ให้ความช่วยเหลือผู้คนเหล่านี้ที่กาลังตกอยู่ในห้วงทุกข์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ บ้างเป็นผู้ป่วยซึ่งส่วนมากเป็นวัณโรค อีกจานวนไม่น้อยเป็นผู้หญิงและเด็กเล็กที่อดอยาก
พวกเขากาลังรอความตาย ด้วยเหตุนี้ St Joseph’s Hospice จึงมิได้มีจุดเริ่มต้นจากการดูแลทางการแพทย์
และไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นกลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้ายเท่านั้น แต่เป็นการดูแล “เพื่อนมนุษย์” ที่อยู่ร่วมกันในโลก
ใบนี้ จุดเริ่มต้นเช่นนี้เองที่ได้เพาะเมล็ดพันธุ์ทางความคิดและเป็นฐานรากของการพัฒนาไปสู่ฮอสพิสแนวใหม่ใน
ประเทศอังกฤษโดย Saunders ในเวลาต่อมา ปัจจุบัน St Joseph’s Hospice เป็นฮอสพิสที่เก่าแก่และใหญ่
ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษที่มีเอกลักษณ์ของการมีความผูกพันกับชุมชนอย่างเหนียวแน่น
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แพทย์และพยาบาลกับผู้ป่วยอย่างลึกซึ้ ง เธอได้ยินและได้เห็นสิ่งที่ผู้ป่วยเรียกมันว่าความ
ทุกข์ทรมานและความหวังของพวกเขาที่จะได้รับการดูแลเพื่อมีชีวิตอยู่จนลมหายใจสุดท้าย
อย่างสมศักดิ์ศรี ในงานเขียนและปาฐกถาของ Saunders มักกล่าวถึงผู้ป่วยชาว PolishJew ท่ า นหนึ่ ง เสมอ ค าพู ด หนึ่ ง ของเขาได้ ส ร้ า งแรงบั น ดาลใจและความกล้ า ที่ จ ะเปิ ด
ความคิดออกจากกรอบที่เคยยึดติดและใช้หัวใจทั้งหมดในการเรียนรู้ผู้ป่วยอย่างลึกซึ้ง เขาผู้
นั้นกล่าวว่า “I will be a window in your Home….I want what is in your mind
and in your heart..” ในท้ายที่สุดผู้ป่วยอาจไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่ าได้รับรู้ว่าเขา
ได้รับการดูแลที่ปฏิบัติต่อเขาด้วยหัวใจ
เสียงวิงวอนของผู้ป่วยทั้งหลายได้ผลักดันให้ Saunders ผ่าฟันเพื่อทลายมายาคติ
ของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ตกอยู่ในวาทกรรมของความกลัวการใช้ยาแก้ปวด เธอ
จึงสนับสนุนให้ผู้ให้บริการ เช่น แพทย์ -พยาบาลให้เริ่มต้นทาความเข้าใจและเชื่อมต่อโลก
ของผู้ให้บริการเข้ากับโลกของผู้ป่วยผ่านการฟัง แม้จะเป็นเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพที่ไม่
ซับ ซ้อน แต่การฟังอย่ างตั้งใจนั้ น เป็ น มีพลั งเพียงพอที่จะทาให้ ช่องว่างของความเข้าใจ
ระหว่างผู้ฟังและผู้ป่วยแคบลง ผลที่ตามมาคือความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในฝ่ายของผู้
ให้บริการ และความซาบซึ้งใจจากฝั่งผู้ป่วย ความผูกพันที่ขึ้นตามกาลเวลาจะเป็นประตูที่
เปิดสู่โลกของการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจเป็นมนุษย์ การดูแลที่มอบให้ด้วยหัวใจเป็นมนุษย์
ได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามีคุณค่ามหาศาลต่อการเพิ่มรอยยิ้มและความสุขให้ผู้ ป่วยพร้อม ๆ กับผู้
ให้ บ ริ การ ดังมีครั้ งหนึ่ งที่พ ยาบาลที่ St Christopher’s Hospice ได้เอ่ยปากว่าผู้ ป่ ว ย
ระยะสุดท้ายได้ถูกปลดปล่อยแล้วจากความทรมานทั้งปวง “From painful to pain free”
และจะจากไปอย่างสมศักดิ์ศรี
นอกเหนือจาก Saunders ยังมีแพทย์อีกจานวนหนึ่งที่ต่อสู้เพื่อการตายอย่างสงบ
และสมศั ก ดิ์ ศ รี ข องผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยอย่ า งทุ่ ม เทในช่ ว งเวลาใกล้ เ คี ย งกั น ดั ง เช่ น
Elisabeth Kubler-Ross (1926-2004) จิ ต แพทย์ ช าวสวิ ส -อเมริ กั น ผู้ ซึ่ ง อุ ทิ ศ ตนใน
การศึกษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพื่อทาความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งถึงอารมณ์และประสบการณ์
สาคัญในชีวิตของพวกเขาซึ่งเป็นเนื้อหาและข้อมูลที่เธอมองว่ามีความสาคัญต่อการเป็น
แพทย์แต่กลับไม่สามารถหาอ่านได้ในตาราแพทย์เล่มใด เธอเขียนหนังสือ On Death and
Dying ในปี 1970 ประสบการณ์จากการบอกเล่าและความใกล้ชิดกับผู้ป่วยระยะสุดท้าย
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กว่า 500 คน นามาสู่การสร้างตัวแบบ (model) ในการอธิบายขั้นตอนของการเปลี่ยนผ่าน
และประสบการณ์ทางอารมณ์ของผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เรียกว่า The Five Stages of Grief
Model หรือ Kubler-Ross Model ซึ่งอธิบายว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีแนวโน้มต้องรับมือ
กับสภาวะทางอารมณ์ 5 รู ปแบบที่ไม่จาเป็นต้องเกิดขึ้นตามลาดับ และประสบการณ์ทาง
อารมณ์นั้นไม่สามารถจะพยากรณ์ได้ ทั้งยังไม่อาจหาความเป็นสากลได้ หากแต่เป็นเรื่อง
เฉพาะบุคคล ความสามารถในการรับมือและปรับตัวในช่วงวิกฤตของชีวิตนั้นก็ย่อมแตกต่าง
กั น ไปตามความพร้ อ มของแต่ ล ะบุ ค คลตลอดจนการสนั บ สนุ น ต่ า ง ๆ ที่ เ ขาได้ รั บ ด้ ว ย
ขั้นตอนทางอารมณ์ทั้ง 5 นั้นประกอบด้วย Denial – Anger – Bargaining - Depression
- Acceptance (DABDA) ซึ่งหมายถึงการปฏิเสธความจริง - ความรู้สึกโกรธและตั้งคาถาม
ในความโชคร้ายของตน - การปรับเปลี่ยนตัวเอง - การซึมเศร้า และ – การยอมรับความ
จริงในที่สุด
ทั้ง Saunders และ Kubler-Ross เป็นแพทย์ แต่สาหรับ Saunders ความมุ่งมั่น
จะให้ การดูแลผู้ ป่ ว ยระยะสุ ดท้ายตามแนวทางที่เฉพาะทาให้ เธอฝึ กฝนเพิ่มเติมในทาง
การแพทย์เพื่อการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความปวดโดยเฉพาะ ส่วน Kubler-Ross
นั้นเป็นจิตแพทย์ ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าทั้งสองเป็นผู้มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการนาผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายที่ถูกละเลยกลับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวาทกรรมทางการแพทย์ ในระยะแรกของการ
เผยแพร่ แ ละด าเนิ น ตามแนวทางการดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบฮอสพิ ส แคร์ แ นวใหม่ (modern
hospice care) นั้นนับเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากไม่น้อย ด้วยระบบการแพทย์กระแสหลัก
ได้ปลูกฝังค่านิยมการต่อสู่เพื่อยื้อชีวิตและการตายถูกมองเป็นความล้มเหลวของแพทย์ลงใน
ระบบความคิดความเชื่อของผู้ คนและสังคมอย่างลึกซึ้ง การรักษาเป็นหัวใจสาคัญของ
การแพทย์ ผู้ป่วยจาเป็นต้องได้รับการรักษา การไม่ รักษาถูกมองเป็นทั้งการกระทาผิดทาง
จริยธรรมวิชาชีพ ทั้งยังผิดศีลธรรมและเป็นความล้มเหลวของแพทย์ ดังนั้นวิธีการหรือ
แนวคิดการดูแลผู้ป่วยอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของการรักษาเพื่อยืดชีวิต เช่น การให้
การดูแลและรักษาตามอาการ การให้น้าหนักกับการดูแลความสมดุลยระหว่างกายกับจิต
เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยจึงไม่เป็นที่ยอมรับ
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(4) การดารงอยู่ของฮอสพิสแคร์ในสังคมปัจจุบัน
∞ Hospice as philosophy of care ∞
ความทุกขเวทนาของผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เกิดจากระบบการแพทย์สมัยใหม่และ
การรักษาแบบแยกส่วน (reductionism) ซึ่งลดทอนความเป็นมนุษย์ให้เหลือเพียงวัตถุของ
การรักษาที่ถูกแยกออกจากสิ่งแวดล้อมของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสังคม ครอบครัว กิจกรรมยาม
ว่าง หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยโปรดปรานและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้ป่วย ฮอสพิสแคร์แนว
ใหม่จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนาความเป็นมนุษย์และมิติการดูแลทางสังคมกลับเข้ามาในการดูแล
ผู้ ป่ ว ยระยะท้าย ซึ่งแนวคิดของการบูร ณาการสิ่ งต่าง ๆ ที่เป็นแก่นแกนของความเป็น
มนุษย์เข้าด้วยกันโดยสมบูรณ์ก็คือปรัชญาความเป็นองค์รวม (holism)
Holistic philosophy ตามความหมายของราชบัณฑิตสถาน คือ ปรัชญาสัมพฤติ
นิยม ซึ่งเมื่อถูกนามาประยุกต์ใช้ในนิยมเรียกกันว่าแนวคิดความเป็นองค์รวม เป็นปรัชญา
หรือแนวคิดที่กล่าวถึงการมีอยู่ และความเป็นไปของสรรพสิ่งที่มีความลึกซึ้งและยั งคงมี
ความร่วมสมัยในฐานคิดเชิงปรัชญาในปัจจุบัน กล่าวคือสรรพสิ่งอาทิ มนุษย์ ร่างกาย สุข
ภาวะ จิตใจ ภาษา ฯลฯ และระบบโดยความหมายทั่วไป เช่น สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
สาธารณสุข คงอยู่ได้ด้วยการยึดโยงกันขององค์ประกอบยิบย่อยที่ล้วนมีหน้าที่ที่สัมพันธ์
และเกื้อกูลต่อกัน ไม่อาจถูกแบ่งแยกเป็นส่วนหรือไม่พึงถูกทอนเป็นองค์ประกอบย่อยที่เป็น
อิสระจากกัน ปรัชญาความเป็นองค์รวมเมื่อถูกนามาประยุกต์ใช้ในแนวคิดว่าด้วยการดูแล
ผู้ป่วยเพื่อการบริบาลคุณภาพชีวิต (quality of life) และคาว่าคุณภาพชีวิตนั้นจาเป็นต้อง
ถูกกาหนดโดยความประสงค์ของผู้ป่วย โดยมองจากองค์ประกอบที่เป็นตัวตนของผู้ป่วย
ออกไปเพื่อให้เกิดภาพรวมและระบบของการดูแลที่เคารพในตัวตน (self) และอัตลักษณ์
(identity) ของผู้ป่วย เช่น
▪ เป็นการดูแลที่ให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างกาย จิตใจ จิต
วิญญาณ อารมณ์ ความรู้สึก และสังคมวัฒนธรรมของผู้ป่วย ไม่ใช่
การรักษาแบบแยกส่วน Saunder กล่าวว่าความทุกข์ทรมานและ
ความเจ็ บ ป่ ว ยของผู้ ป่ ว ยเป็ น Total pain ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากทุ ก
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องค์ประกอบของความเป็นมนุษย์ ไม่ใช่แค่การเจ็บปวดทางกายแต่
เพียงอย่างเดียว
▪ ให้คุณค่ากับประสบการณ์และเสียงของผู้ป่วย เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้
บอกเล่ าประสบการณ์ของเขา เพราะเชื่อว่าสิ่ งที่ดีที่สุ ดในมิ ติ ข อง
คุณภาพชีวิตเขาถูกกาหนดโดยความต้องการของเขาเอง ผู้ป่วยพึง
ได้แสดงออกถึงอานาจเหนือตน (autonomy) ที่จะมีต่อการตัดสินใจ
ทางสุขภาพที่จะดารงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (dignity) ในแบบ
ของตน ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกในการรักษา เช่นต้องการรักษาให้ ถึง
ที่สุด ต้องการยืดความตายให้นานที่สุด หรืออาจจะต้องการความไม่
เจ็ บ ปวดทรมานในวาระท้ า ยและต้ อ งการให้ ก ารตายเกิ ด ขึ้ น โดย
ธรรมชาติ รวมไปถึงความต้องการทางสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ ของ
ผู้ ป่ ว ย เช่น สถานที่ที่ต้องการเสี ยชีวิต สิ่ งที่ต้องการทา บุคคลที่
ต้องการพบ และความต้องการทางจิตวิญญาณอื่น ๆ ที่ไม่ควรตีความ
คับแคบให้หมายถึงเพียงศาสนา แต่อาจหมายถึงการได้เข้าถึงสิ่ งที่
เป็นแก่นแท้ของความเป็นตัวตน เช่น การได้ฟังเพลง การได้อยู่กับ
ธรรมชาติและสัตว์เลี้ยงที่รัก และอื่น ๆ ล้วนเป็นสิ่งที่แพทย์-บุคลากร
ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องต้องเคารพ ซึ่งโดยนัยยะนี้ฮอสพิสแคร์จึง
เป็นการแพทย์ที่เริ่มรู้จักกันโดยทั่วไปว่า Narrative medicine
∞ Hospice as a place ∞
Heidegger (1971) นักปรัชญาชาวเยอรมันได้ตั้งคาถามถึงแก่นแท้ของการเป็น
มนุษย์ เขาเสนอว่าความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงนั้นไม่มีอะไรจะลึกซึ้งไปกว่าการมีตัวตนอยู่บน
โลกใบนี้ (Being-in-the-world) การมีตัวตนของมนุษย์บนโลกในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ทาให้
มนุษย์เกิด “ประสบการณ์” และโลกก็คือพื้นที่ที่ประสบการณ์ของการเป็นมนุษย์ในรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่งจะก่อตัวขึ้น โดยนัยยะนี้เองที่ “พื้นที่” จึงมีความสาคัญในฐานะที่เป็นแกน
หนึ่งในการศึกษาสิ่งใดที่ว่าด้วยประสบการณ์ของมนุษย์ สถานที่เช่น โรงพยาบาล และ
Hospice จึงต้องถูกทาความเข้าใจในฐานะพื้นที่ของประสบการณ์ ไม่ว่าประสบการณ์นั้น
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จะเป็นประสบการณ์ของใคร (ผู้ป่วย ผู้ดูแล หรือแพทย์ -พยาบาลผู้ให้การดูแลรักษา) และ
เป็นประสบการณ์ว่าด้วยเรื่องอะไร (ความหมาย ตัวตน กระบวนการใด ๆ ที่รายล้อมการ
เจ็บป่วย การรักษา และการตาย เป็นต้น)
อย่างไรก็ดี คาว่าสถานที่นั้นอาจมีความหมายได้หลายอย่างและมีนัยยะต่อการ
ขับเคลื่อนให้เกิดระบบการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตหรือฮอสพิสแคร์แตกต่างกัน ดังนี้
• พื้นที่ในเชิงกายภาพ มีความหมายมากต่อการจัดบริการในปัจจุบั นและ
เป็นสิ่งการจัดบริการเพื่อผู้ป่วยระยะท้ายให้ความสาคัญ โดยเป็นที่ทราบ
กันดีว่าสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความผ่ อนคลายและสร้างความสงบสุ ขของ
จิ ตใจได้ ผู้ ป่ ว ยระยะท้ายล้ ว นต้ องการอยู่ ในสภาพแวดล้ อมที่ ใ กล้ ชิ ด
ธรรมชาติ หมายรวมไปถึงการจัดสิ่งแวดล้อมเทียมธรรมชาติ การเลือกใช้
วัสดุและสีเพื่อเชื่อมโยงผู้ป่วยสู่โลกของสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย ที่สาคัญคือ
ลดทอนความรู้สึกเป็นโรงพยาบาลของสิ่งแวดล้อมลง และเปิดพื้นที่ต่อ
ธ ารงรั ก ษาและการสานความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมระหว่ า งผู้ ป่ ว ยและผู้
ใกล้ชิด คือความสาคัญของการจัดพื้นที่ที่มีต่อการเพิ่มคุณภาพชีวิ ตของ
ผู้ป่วย
• พื้นที่ในจินตนาการ คนในสังคมปัจจุบันที่มีชีวิตเชื่อมต่อและเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกับเทคโนโลยีอย่างแยกไม่ออกนั้น ล้วนมีชีวิตในโลกเสมือจริงผ่าน
จินตนาการ เทคโนโลยีได้นาบุคคลไปสู่ที่ได้ก็ได้ เพื่อที่จะไปอยู่ ไปเป็น
ส่วนหนึ่ง ไประลึกถึง หรือแม้แต่ไปเพื่ อ ผ่านจินตนาการ หรือการสมมติ
ทางความคิ ด ดั ง นั้ น ปั จ เจกในสั ง คมปั จ จุ บั น จึ ง สามารถด ารงอยู่ ใ น
ความหมายแบบ dwelling ไม่ใช่อยู่อาศัย หรือ living ซึ่งต้องมีร่างกาย
เข้ามาเกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ดี นโยบายการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้ายหรือ Hospice care ที่
กาลังถูกให้ความสาคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยกาลังจากัด
ให้ความหมายของ hospice care มีเพียงการอยู่อาศัยเชิงพื้นที่ และที่สาคัญกว่านั้น คาว่า
พื้นที่ได้ถูกสร้างเป็นวาทกรรมการตายที่เกิดขึ้นที่ “บ้าน” บ้านในความหมายที่เกิด บ้านที่
ถูกกาหนดเป็นภูมิศาสตร์และที่ตั้ง ในขณะที่บ้านในความหมายของสังคมที่เต็มไปด้ว ย
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ความเคลื่อนย้ายนั้นยึดติดกับพื้นที่น้อยลง เพราะความเคลื่อนย้ายได้ทาให้โลกทั้งใบและทุก
สังคมบนโลกได้ก้าวพ้นความเป็นพรมแดนและการยึดติดกับอาณาเขตไปเสียแล้ว การ
เสียชีวิตที่จึงเคลื่อนย้ายเช่นกัน เคลื่อนย้ายไปเกิดที่ใดก็ได้ ดังนี้ การขับเคลื่อนนโยบายการ
บริ บ าลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้ายหรื อ Hospice care ในอนาคตอาจต้องตระหนั ก ถึ ง
ความหมายใหม่ของรัฐ และความเป็นพลเมืองโลก ที่จะนามาซึ่งบูรณาการเชิงนโยบายได้
มากยิ่งขึ้น
∞ Hospice as a welfare policy ∞
ประเทศอังกฤษนับเป็นจุดกาเนิดของฮอสพิสแคร์แนวใหม่และฮอสพิส (ที่มีมีคาว่า
care ต่อท้าย ที่หมายถึงสถานที่ให้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนั้น) ก็เติบโตมาในลักษณะที่
เป็ น สวั ส ดิ ก ารหนึ่ ง ที่ จั ด ให้ โ ดยรั ฐ อั ง กฤษเป็ น หนึ่ ง ในประเทศที่ มี แ นวคิ ด ว่ า ระบบรั ฐ
สวัสดิการ (Welfare state) มีความหมายที่นิยมใช้ใกล้เคียงกับคาว่า “social state” ซึ่งมี
ความหมายสื่อถึงสภาวะทางสังคมที่มีพลเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี หรือการที่รัฐจัดระบบให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงความจาเป็นพื้นฐานทั้งหลายที่จะทาให้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขด้วยหลักการของความเสมอภาคและการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นัก
สังคมวิทยาชาวอังกฤษ Marshall (1949) ในหนังสือชื่อที่ชื่อว่า Citizenship and Social
Class ได้กล่าวถึงระบบรัฐสวัสดิการว่าเป็นการสังคมสงเคราะห์แนวใหม่ ซึ่งเป็นกระบวน
ทัศน์ที่มองว่ารัฐต้องให้การรับรอง ช่วยเหลือ ตลอดจนจัดให้พลเมืองแห่งรัฐทุกคนสามารถ
เข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ท างสั ง คม (social rights) สิ ท ธิ ท างการเมื อ ง (political rights) และสิ ท ธิ
มนุษยชน (civil rights) โดยถ้วนหน้า โดยรัฐพึงมีระบบสวัสดิการหรือระบบประกันสังคม
(social insurance) ที่ครอบคลุมสร้างและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินแก่ ประชาชน
ตั้งแต่เกิดจนตาย นับตั้งแต่การจัดการศึกษาที่ดี การดูแลสุขภาพอนามัย การกระจายรายได้
และลดความเหลื่อมล้าทางสังคม การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสั งคม
เป็นต้น ในสังคมสมัยใหม่ระบบสวัสดิการจะมีความซับซ้อนมากขึ้นตามความซับซ้อนของ
สั งคม ระบบรั ฐ สวัส ดิการแนวใหม่จึ งเป็ น ส่ว นผสมระหว่างอุดมการณ์ทางการเมืองกับ
ปฏิบัติการของระบอบทุนนิยม ส่งผลให้กระบวนทัศน์ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ กับ
พลเมืองก้าวพ้นจุดของการให้การสงเคราะห์ไปสู่การให้การปกป้องและคุ้มครอง (social
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protection) การสร้ า งความมั่ น คง ( social security) และเสริ ม พลั ง จากภายใน
(empowerment)
เป็นเวลาหลายทศวรรษผ่านมา ฮอสพิสแคร์เป็นแนวคิดที่เติบโตและได้แผ่ขยายไป
ทั่วโลก สังคมตะวันตกมีรากฐานการพัฒนาทางระบบฮอสพิสแคร์มายาวนาน ส่งผลให้
รูปแบบการจัดบริการและโครงสร้างการบริหารจัดการในปัจจุบันสามารถตอบโจทย์เรื่อง
การเพิ่มคุณภาพชีวิตระยะท้ายของผู้ป่วยได้ดี ประเทศทางตะวันตกจึงมีระบบฮอสพิสแคร์ที่
เข้มแข็ง ถึงกระนั้นบริการที่มีก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ หลาย
ประเทศมองว่า การให้บริการแบบฮอสพิสแคร์นั้นเหมาะสมจะจัดเป็นสวัสดิการที่ผู้ป่วยทุก
คนเข้าถึงได้ เนื่ องจากฮอสพิส แคร์ คือรู ป แบบบริการที่มีความคุ้มค่าและสามารถสร้ า ง
คุณภาพชีวิตวาระสุ ดท้ายให้ แก่ผู้ ป่ ว ยได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากฮอสพิส แคร์ไม่ยึด ติ ด กั บ
สถานที่ หมายความว่าการดู แลสามารถเกิดขึ้นที่ใดก็ได้ที่ผู้ป่วยปรารถนา เช่น บ้าน หรือ
สถานพักฟื้นคนชรา (nursing home) หรือแม้แต่โรงพยาบาล และด้วยเหตุที่ฮอสพิสแคร์
ใช้ห ลั กการดูแลรั กษาแบบประคับ ประคอง ชีวิตวาระสุ ดท้ายของผู้ ป่ว ยจะมีความสงบ
มากกว่าการที่ผู้ป่วยยังอยู่ในแผนการรักษาแบบมุ่งเน้นหายจากโรค (curative treatment)
ที่นอกจากจะไม่มีผลดีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ไม่มีโอกาสหายแล้ว ยังลด
ความสูญเปล่าทางการแพทย์ได้อีกด้วย
∞ Hospice as institutionalisation of good death ∞
ไม่ว่าฮอสพิสแคร์จะอยู่ในความหมายอย่างไร และอยู่ที่ใด อุปสงค์ของฮอสพิสแคร์
ก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในสังคมสมัยใหม่ฮอสพิสแคร์ถูกมองเป็นเครื่องมือเชิงสถาบันใน
การทาให้การตายดีเกิดขึ้นกับบุคคล การตายดีในความหมายนี้ไม่ใช่การตายดีที่เป็นการ
ตีความหรือกาหนดความหมายโดยปัจเจก แต่หมายถึงการที่สังคมมีโครงสร้างที่เอื้ อต่อการ
มีระบบจัดการให้เกิดการตายดี เพราะเมื่อพูดถึงระบบและความหมายเชิงสถาบันย่ อม
นาไปสู่ความเข้าใจที่กว้างกว่าระดับปัจเจก ด้วยเหตุนี้ฮอสพิสแคร์จึงเปรียบเสมือนการ
ประกันคุณภาพการตายในระดับมหัพภาค แตกต่างจากสังคมในอดีตที่ความหมายของการ
ตายดีถูกกาหนดโดยวัฒ นธรรม ความเชื่อ ที่ยึดโยงกับศาสนาเป็นหลั ก และความตาย
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เกิดขึ้นโดยการจัดการของครอบครัวและชุมชน เช่น หมายถึง การตายที่เกิดขึ้นโดยการ
แวดล้อมของบุคคลที่ใกล้ชิด การตายตามธรรมชาติเมื่อถึงวัยอันควร เป็นต้น
นอกจากนี้ เนื่องด้วยข้อค้นพบที่ชี้ว่าการได้รับการดูแลในระยะสุ ดท้ายของชีวิต
แบบฮอสพิสแคร์นั้นช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยผ่านการจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
การจั ดระบบการดูแลที่เคารพต่อความต้องการ ความเป็นส่ ว นตัว ของผู้ป่วยและความ
จาเป็นที่ต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคคลใกล้ชิดผู้ป่วย ส่งผลให้ผู้ป่วยมี
ความสุข สงบ และอาจมีชีวิตวาระสุดท้ายยาวนานขึ้นอย่างมีคุณภาพ ทั้งญาติเองก็จะลด
ความทุกข์ที่เกิดจากการบริหารจัดการเวลาที่ต้องมาเฝ้าผู้ป่วยที่โรงพยาบาล ลดความตึง
เครียดที่เกิดจากการเห็นความทุกข์ของผู้ป่วย และอื่น ๆ ได้เป็นอย่างมาก ในทรรศนะของ
การจัดการในวาระสุดท้ายแบบฮอสพิสแคร์เช่นนี้จึงสอดคล้องกับความหมายของการตายดี
เชิงสถาบันด้วยเช่นกัน

...... บทที่ 5 ......
ก่อนเราจะลาจากกัน : เรื่องเล่าของตัวตน – ทางเลือก - การฝ่าฟัน – ความสัมพันธ์บน
เส้นทางวาระสุดท้ายของชีวิต
 สามสหายบนเส้นทางสู่วาระสุดท้ายของชีวิต
 “ฉัน”นี่แหละ คือ “บ้าน” ของเธอ: ศรัทธาและความรักในวาระสุดท้ายของชีวิต
 ขอฉันเป็นฉันจนวันตาย: บทบาทของ “ตัวตน” ในการสร้างความหมายการตายดี
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ก่

อนเราจะลาจากกัน : เรื่ องเล่า ของตั วตน - ทางเลื อก – การฝ่า ฟัน และ
ความสัม พัน ธ์ บนเส้น ทางสู่ วาระสุดท้า ยของชี วิต

ไม่ว่ากาลสมัยจะเปลี่ยนไปเพียงใด ความคิดต่อความตายยังคงเป็นเรื่องเศร้าเพราะ
อย่างน้อยการตายของใครบางคนย่อมหมายถึงความพลักพรากและการสูญเสียของใครบาง
คนเสมอ บางครั้ ง คนทั่ ว ไปกลั ว การตายเพราะเขาสามารถจิ น ตนาการได้ แ จ่ ม ชั ด ถึ ง
ความรู้สึกกลัวที่ต้องเดินทางไปในเส้นทางที่ไม่อาจมองเห็น รู้สึกเศร้าหมองและหดหู่เมื่อรู้ว่า
ต้องจากลาสิ่งที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับ ความผูกพันกับสิ่งที่รักเป็นเสมือนบ่วงที่ยึดจิตไว้ใน
เวลาที่กายถูกบังคับให้ต้องปล่อยนั้นช่างเป็นสภาวะทางอารมณ์ที่บีบคั้นและดามืด แต่ถึง
จะน่ากลัวเพียงใด..ความตายสาหรับใครบางคนในเวลานี้ก็ยังเป็นเพียงแค่จินตนาการ เป็น
โลกของความคิดและการปรุงแต่งถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นตามความ
เชื่อที่มาต่อสู้กับความปรารถนาและความเป็นจริง จินตนาการนั้นดีงามตรงที่มันสามารถ
จบลงได้ทันทีที่เราหยุดคิด และเมื่อนั้นเราก็กลับมามีอิสระอีกครั้งหนึ่งกับชีวิตที่ต้องโลด
แล่นต่อไป แต่ในอีกสถานการณ์หนึ่งผู้ที่กาลังจะจากโลกนี้ไปไม่ได้อยู่ในโลกของจินตนาการ
เขากาลังอยู่กับความจริงที่ความตายมารออยู่ตรงหน้าแล้ว การตายที่ดาเนินไปทุกวันทาให้
เขาเรียนรู้ว่าเวลากาลังจะหมดลง ความตายจะมีความหมายต่อเขาอย่างไร เขาจะเลื อก
หนทางสู่ความตายในแบบใด และความปรารถนาสุดท้ายนั้นจะเป็นจริงได้หรือไม่?
แม้ ใ นปั จ จุ บั น ที่ ก ารแพทย์ ส ามารถพั ฒ นาไปสู่ จุ ด ที่ เ กิ น ความคาดหมาย เป็ น
การแพทย์เหนือจินตนาการ34ที่ทาให้เส้นแบ่งระหว่างชีวิตและความตายจางลงจนเกือบมอง
ได้เป็นเนื้อเดียวกัน แต่ก็ยังไม่มีบทสรุปของการรักษาใดที่ช่วยให้ใครสักคนหลีกพ้นจาก
ความตายได้ ในอีกด้านหนึ่งของเหรียญ การแพทย์ ในความหมายเชิงสถาบันอันประกอบ
ไปด้วย โรงพยาบาล แพทย์ กระบวนการรักษา และระบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่
เคลื่อนไหวอยู่ภายในนั้นต้องแบกภาระอันหนักหน่วงจากความคาดหวังของสังคมและจาก
ตั ว ผู้ ป่ ว ยและครอบครั ว ของเขาที่ เ รี ย กร้ อ งหาการรั ก ษาพยาบาลที่ มี หั ว ใจเป็ น มนุ ษ ย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เป็นที่คาดหมายได้ว่าการเจ็บป่วยและการตายกาลังจะ
34

นิยามโดยผู้เขียน
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เกิ ด ขึ้ น ในจ านวนที่ ม ากและในลั ก ษณะที่ ย ากจะคาดเดาดั ง เช่ น ในสั ง คมสู ง วั ย (Aged
society)
สั งคมไทยในปั จ จุ บั น ได้ เ ข้าสู่ ก ารเป็นสั ง คมสู งวัย อย่า งเต็ม ตัว โดยกรมกิ จ การ
ผู้ สู งอายุ กระทรวงการพัฒ นาสั ง คมและความมั่น คงของมนุษย์ (2557) ได้รายงานว่ า
ประเทศไทยได้เข้าสู่ความเป็นสังคมสูงวัย (Aged society) แล้วในปี พ.ศ.2548 ซึ่งร้อยละ
10 ของประชากรในขณะนั้นมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และในปี พ.ศ.2564 สัดส่วนร้อย
ละ 10 จะเปลี่ยนเป็นร้อยละ 20 และจะขยับขึ้นเป็นร้อยละ 28 ในปี พ.ศ.2574 แต่ถึง
กระนั้นสังคมสูงวัยก็ยังไม่ใช่บริบทเดียวที่จะกาหนดระบบการดูแลในระยะท้ายของชีวิต
ผู้ป่วยระยะท้ายไม่จาเป็นต้องเป็นผู้สูงอายุ พวกเขาเป็นใครก็ได้ ไม่เลือกเพศ ไม่เลือกวัย
และไม่ขึ้นอยู่กับสถานภาพทางสังคมใด ๆ เราทุกคนที่อาศัยในโลกของความเสี่ยงและ
ความเป็นสังคมเสี่ ยงภัยนั้ นมีโ อกาสไม่ต่างกันนักที่จะประสบอุบัติเหตุทั้งที่เกิดจากการ
กระทาของมนุษย์ด้วยกันเองหรืออุบัติภัยอื่นที่เกิดโดยน้ามือของธรรมชาติ ทุกคนล้วนมี
โอกาสที่จะเป็นผู้ป่วยระยะท้ายได้โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว และในท้ายที่สุดพวกเขาต้องการความ
มั่นใจว่าจุดสุดท้ายของชีวิตจะไม่ เลวร้าย การแพทย์อาจจะเป็นกลไกหนึ่งที่จะนาพาพวก
เขาไปสู่ ก ารตายที่ ดี ต ามความหมายที่ เ ขาก าหนดขึ้ น หากในท้ า ยที่ สุ ด การตายดี คื อ
เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทุกคนในโลกแห่งทุนนิยมทางการแพทย์ คาถามสาคัญนับจากนี้
เป็นต้นไปคือ เราทุกคนจะเข้าถึงการตายดีตามแบบฉบับบของตนเองได้หรือไม่และด้วย
วิธีการใด
ในฐานะนักสังคมวิทยาการเจ็บป่วยและการตาย การศึกษาการตายในบทบาทและ
มุมมองที่แตกต่างจากสิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์และหรือหรือครอบครัวของผู้ป่วยให้ความ
สนใจจึงเป็นความท้าทายประการแรก ความเป็นธรรมดาของการตายที่เกิดขึ้นทุกวันและ
วั น ละหลายรายในโรงพยาบาลนั้ น เป็ น เรื่ อ งที่ ไ ม่ เ คยจะธรรมดาอย่ า งน้อ ยก็ ใ นมุ ม ของ
ครอบครัวผู้ตาย และการได้เรียนรู้ทุกเรื่องราวของการตายและความตายของใครสักคนจะ
บอกเล่าถึงความเป็นมนุษย์ในชีวิตที่ผ่านมาของเขาคนนั้นได้อย่างมีสีสันที่สุด และบอกเล่า
ได้ชัดที่สุดยิ่งกว่าคาสัมภาษณ์หรือเทคนิคการเก็บข้อมูลใด ๆ จะสามารถเข้าถึงได้ และที่
สาคัญสิ่งนี้น่าจะถูกถ่ายทอดเพื่อให้ท่านผู้อ่านเชื่อมโยงความคิดต่อการตายของตัวท่านเข้า
กับความเป็นไปได้ที่เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น
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ท่ามกลางความสั บสนวุ่นวายและวิกฤติที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อใครสั กคนได้รั บ การ
วินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่ไม่มีโอกาสหายและจะเสียชีวิตในไม่ช้า การได้สัมผัสการ
ทาหน้าที่ของแพทย์ -พยาบาลจานวนหนึ่งที่ทางานต่อสู่ กับ “เวลา” ที่มีจากัดและเหลื อ
น้อยลงทุกวินาที ต่อสู้กับทัศนคติและความคาดหวังที่หลากหลายของแต่ละฝ่ายที่เข้ามา
เกี่ยวข้องกับการตาย นับตั้งแต่ตัวผู้ป่วยเอง ครอบครัว และแพทย์ผู้ให้การรักษาไปจนถึง
ทัศนคติและความคิดเห็นของคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้หน้าที่แต่มีความปรารถนาดี เป็นต้น ยิ่งไป
กว่านั้นพวกเขายังต้องต่อสู้กับ “โครงสร้าง” หรือ “ระบบ” ที่คอยกากับความถูกผิด เหมาะ
ควร และขีดเส้นทางของสิ่งที่ควรจะเป็นอยู่เสมอ ยังไม่นับถึงความรับผิดชอบ และหน้าที่
เชิงศีลธรรม จริยธรรม และวิชาชีพที่ต้องทาทุกอย่างให้ดีที่สุด ตัดสินใจให้รอบคอบที่สุดใน
นามของความเป็ น และความตาย การต่อสู้ กั บความรู้ สึ กสารพัน ที่จ ะผ่ า นเข้ า มาเมื่ อ
สถานการณ์วิกฤตขึ้น
การต่อสู้นี้เป็นสัญญาณและสัญลักษณ์ของการสร้างความแตกต่าง และด้วยหนทาง
ที่แตกต่างนั้นเองพวกเขากาลังสร้าง “บ้าน” หลังสุดท้ายของชีวิตให้ผู้ป่วย เป็น “บ้าน” ที่
ผู้ป่วยได้เลือกแล้วที่จะให้ชีวิตจบลงไม่เพียงแต่ “ที่ไหน” แต่ “อย่างไร” ด้วย เรื่องเล่า
ต่อไปนี้จะสะท้อนให้เห็นความหมายของคาว่า “บ้าน” ที่กาลังถูกวิพากษณ์ว่าได้เปลี่ยนไป
แล้วตามประสบการณ์ทางสังคมของมนุษย์ในโลก
(1) สามสหายบนเส้นทางสู่วาระสุดท้ายของชีวิต: Hospice care in Action
การเรียนรู้เส้นทางสู่ระยะสุดท้ายนั้นจาเป็นต้องกล่าวถึงบุคคล 3 ฝ่ายที่อาจเรียก
ได้ว่าเป็นตัวแสดงที่มีพลังและมีบทบาทสาคัญในวาทกรรมว่าด้วยการดูแลผู่วยระยะสุดท้าย
ประกอบไปด้วย ผู้ป่วย ครอบครัว หรือผู้ดูแลผู้ป่วย และแพทย์-พยาบาล ทั้ง 3 ฝ่ายต่างมี
บทบาทและความคาดหวังที่แตกต่างกันแต่ต้องเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกัน
“ผู้ป่วย” เป็นคนเดียวที่ต้องเผชิญกับการตายทางร่างกายที่จะริดรอนตัวตนออก
จากชีวิต ร่างกายกาลังจะหมดสภาพความเป็น “สื่อกลาง” ที่จะทาตัวตนมีชีวิตอยู่บนสังคม
มนุษย์นี้ได้อีก ในเวลาที่เหลืออยู่เพียงสั้น ๆ ผู้ป่วยต้องเรียนรู้และพยายามที่จะทาให้ตัวเอง
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เป็นทุกข์ให้น้อยที่สุดด้ วยกลยุทธ์และวิธีการตามแต่จะนึกได้โดยเฉพาะทุกข์ทางใจ เช่น
ความเศร้าโศก ความผิดหวัง ความกลัว ความอับอาย ความรู้สึกผิด ความรู้สึกเสียดาย หรือ
ความยึดมั่นบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นทางจากการปฏิเสธสู่การยอมรับในสิ่งที่กาลัง
เกิดขึ้น บางครั้ งความทุกข์ข องผู้ ป่ ว ยก็ไ ม่ไ ด้ถู กจัด การโดยล าพั งคนเดียงแต่ ได้รั บ การ
ช่วยเหลือจากความปรารถนาดีของคนรอบข้างที่หยิบยื่นวิธีการที่พวกเขาคิดว่าดีและดีที่สุด
ให้ผู้ป่วย นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการรักษาจนตายจากกัน เริ่มตั้งแต่ควรหาหมอคนไหน ไป
โรงพยาบาลใด จะรักษาอย่างไร ควรหาทางเลือกอื่นอีกหรือไม่ ทางเลือกอะไรที่เหมาะสม
ควรอยู่ โ รงพยาบาลนานเท่ า ไร ควรท าอะไรหรื อ ไม่ ค วรท าอะไรในเวลาไหน และอี ก
มากมายของการจัดการที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน บ่อยครั้งเรื่องที่ดูเหมือนจะยิบย่อยเหล่านี้
ปะทะและต่อสู้กับความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วยซึ่งเป็นเสียงที่เบามาก ซ้าร้ายยังถูกกลบ
จนเกือบจะไม่ได้ยิน ในทุกนาทีที่โลกของคนรอบข้างหมุนไปอย่างรวดเร็วในแต่ล ะวัน
ผู้ป่วยต้องการเพียงความเงียบสงบ และคงเป็นการดีหากมีใครสักคนในวงจรปฏิสัมพันธ์นั้น
เข้าใจและมองหาสิ่งที่จะทาให้ชีวิตในวันที่เหน็ดเหนื่อยนั้นมีความสุขให้มากที่สุด
นอกจากผู้ป่วยแล้ว “ผู้ดูแล” เป็นผู้ที่มีบทบาทอันยิ่งใหญ่และขาดไม่ได้ในชีวิต
ระยะสุดท้ายของผู้ป่วย ในวัฒนธรรมแบบไทยที่บุคคลในครอบครัวถูกสังคมคาดหวังให้มี
หน้าที่ต้องแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ในขณะเดียวกันก็ต้องเอื้อ
อาทรต่อบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัว ในโลกปัจจุบันพบว่าแนวคิดเช่นนี้ไม่ได้เป็นวัฒนธรรม
ในฐานะที่เป็นแบบแผนของการปฏิบั ติหรื อ วิถีชีวิต เงื่อนไขของสังคมสมัยใหม่และหลั ง
สมัย ใหม่ได้ทาให้ ความกตัญญูและเอื้อ อาทรต่อบุคคลในครอบครัว เมื่อยามเจ็บป่ ว ยไม่
สามารถถ่ายทอดออกมาในทางการปฏิบัติได้เนื่องจากการอยู่ห่างไกลกัน การไม่มีเวลา
ความจ าเป็ น ในทางเศรษฐกิ จ และอื่ น ๆ เงื่ อ นไขทางสั ง คมและข้ อ จ ากั ด เหล่ า นี้ ท าให้
วัฒนธรรมของความกตัญญูในระดับปฏิบัติการหายไปและถูกแสดงออกในเชิงสัญลั กษณ์
แทน เช่น การจ้างผู้ดูแลมาดูแลผู้ป่วยทดแทนการทาหน้าที่ของครอบครัว การส่งผู้ป่วยไป
อยู่โรงพยาบาลเพราะมองว่าโรงพยาบาลมีความสามารถในการจัดการกับการเจ็บป่วยและ
การตายได้ดีกว่าครอบครัว ผู้ป่วยระยะสุดท้ายจานวนไม่น้อยจึงต้องอยู่โรงพยาบาลเป็น
เวลานานทั้งที่ไม่ได้ต้องการการรักษา และการอยู่โรงพยาบาลอาจนามาซึ่งความไม่สบาย
กายที่เพิ่มมากขึ้นอีกจากความคับแคบของสถานที่ หรือจากกฎระเบียบ เช่น เรื่องของการ
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เจาะเลือด การเข้าเยี่ยม ไปจนถึงการยื้อความตายในภาวะวิกฤต เป็นต้น ความสุขของชีวิต
ในระยะสุดท้ายของผู้ ป่วยนั้ น ถูกตัดสิน ด้ วยทัศนคติของผู้ ดูแลอย่างปฏิเสธไม่ได้ แต่ใน
ขณะเดีย วกัน ผู้ ดูแลก็เป็ น ผู้ ที่มีความเครี ย ดจากการกระบวนการดูแลที่ต้องเกิดขึ้นตาม
มาตรฐานของสังคมหรือความคาดหวังของสังคม ทั้งยังต้องถูกตรวจสอบและตั้งคาถาม
ในทางศีลธรรมอีกมากมายหากการดูแลนั้นไม่เป็นไปตามระเบียบของสังคม ประเด็นนี้
นับเป็นความท้าทายของการเป็นผู้ดูแลในสังคมสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ที่ความคิดเรื่อง
สุขภาพและระบบการแพทย์นั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงช้ากว่าระบบอื่น ดังนั้นผู้ดูแลจึงต้อง
เป็นผู้ที่จาเป็นต้องมี “ทุน” ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคมซึ่ง
หมายถึงการมีเครือข่ายที่จะช่วยให้ได้ความช่วยเหลือหรือได้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
และด้วยความจริงที่ว่าการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยระยะท้ายนั้นเป็นงานที่มี
ต้ น ทุ น ทางอารมณ์ สู ง มากและไม่ อ าจคาดเดาจุ ด จบได้ การมี ทุ น ทางจิ ต ใจที่ จ ะช่ ว ย
ประคับประคองให้ผู้ดูแลมีความเข้มแข็งและคิดบวกต่อความไม่ราบรื่นของการดูแลผู้ป่วย
จนสามารถผ่านไปได้ และที่สาคัญคือการบริหารจัดการทุนทางเวลาที่หากได้ยากและไม่
อาจทดแทนได้ในโลกสมัยปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและการแข่งขันเช่นนี้ ทั้งหมด
คือความท้าทายและความคาดหวังที่อยู่บนบ่าของผู้ดูแล
แต่ในท้ายที่สุด การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็ไม่อาจดาเนินไปโดยปราศจากน้าใจ
ไมตรีของ “แพทย์และพยาบาล”ที่พร้อมจะทาให้ดีที่สุดเพื่อผู้ป่วยจะได้จากไปอย่างดีที่สุด
ตามวิถีที่เขาปรารถนา แพทย์ -พยาบาลกลุ่มนี้อาจจะไม่ใช่ภาพของผู้ให้การดูแลรักษาใน
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสูง และไม่ใช่ภาพของ
ระบบหรือบุคคลที่มีเวลาจากัดสาหรับการรับฟังความรู้สึกและความต้องการของผู้ ป่ว ย
พวกเขาอาจจะยังมีอยู่ไม่มากนักในกระแสการครอบงาของทุนนิยมในระบบการแพทย์แต่
จานวนเท่าที่มีอยู่นี้คือคุณภาพและความมุ่งมั่นที่มีต่อการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย พวกเขา
เป็นส่วนน้อยที่ต้องแสดงบทบาทเพื่อการเปิดพื้นที่ของการแพทย์ให้กว้างขึ้นและต้องกว้าง
พอที่จะรองรับความหลายหลายของความต้องการของผู้ป่วยในสังคมที่เต็มไปด้วยความ
ซับซ้อน ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายพบว่าแพทย์ -พยาบาลรับหน้าที่มาถึงจุดนี้มักจะ
ถอกหมวกของการเป็นผู้ให้การรักษา และสวมหัวใจของการเป็น “เพื่อน” ไม่ว่าคาว่าเพื่อน
นั้นจะหมายถึงเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโลก หรือเพื่อนที่คุ้นเคยและผูกพันกันผ่านระยะเวลา
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สั้นบ้างยาวบ้างที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความทรงจาของการดูแลรักษา เพื่อนคนนี้เ ป็นเจ้าของ
ความรู้ที่จะช่วยจัดการกับอาการและความทุกข์ทางกายของผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้เป็นอย่าง
ดี และเขายั ง เป็ น คนกลางที่ ช่ ว ยสื่ อ สาร ประสานงาน ไกล่ เ กลี่ ย ให้ เ กิ ด สมดุ ล ยใน
ความสัมพันธ์ระหว่างทุกฝ่ายและทุกคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องบนเส้นทางระยะท้ายนี้ เพราะ
เขามีเป้าหมายที่ต้องการประคับประคองกายไปพร้อม ๆ กับดูแลทางจิตใจและสังคมให้
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นเพื่อนของเขานั้นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด และที่สาคัญเขาต้อง
พร้อมตลอด 24 ชั่วโมงเพราะการตายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ในบทนี้ บทบาทในโลกความเป็นจริงของทั้ง 3 ฝ่ายในการส่งบุคคลอันเป็นที่รักจาก
ให้ไปอย่างดีที่สุดจะถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราว 2 กรณี ได้แก่ กรณีของคุณตาประพันธ์
(นามสมมติ) ชายชราผู้ซึ่งวาระสุดท้ายของชีวิตปิดฉากลงอย่างสงบและอบอุ่นใน “บ้าน”
ท่ามกลางบุคคล สิ่งแวดล้อม และเสียงดนตรีที่ไม่อาจแยกได้จากการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
มาโดยตลอด และกรณีของคุณปีเตอร์ (นามสมมติ) ชายชาวต่างชาติผู้จากไปอย่างสง่างาม
ในแผ่นดินไทย เขาอยู่และจากไปใน “บ้าน” อันแสนอบอุ่นซึ่งคืออ้อมอกของภรรยาสุดที่
รัก35 ทั้ง 2 กรณีถูกเล่าจากมุมมองของผู้ป่วย บุคคลในครอบครัว รวมทั้งแพทย์-พยาบาลที่
ให้การดูแล แม้จะเป็นเรื่องราวของความตายเหมือนกัน แต่บทเรียนชีวิตทุกบทเรียนชีวิตก็
มีเส้นทางที่แตกต่าง มีทางเลือก มีความปรารถนา และจุดสุดท้ายที่ปรากฏในเวลาและพื้นที่
ทางสังคมที่ไม่เหมือนกัน แต่ความเหมือนกันของ 2 เรื่องราวนั้นอยู่ที่การสะท้อนภาพของ
การดารงความเป็นมนุษย์และตัวตนของผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการต่อรอง
เชิงอานาจกับผู้ดูแล แพทย์-พยาบาล และปัจจัยทางสังคมอื่น ๆ และเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสอง
กรณีได้สะท้อนภาพของการจากไปอย่างสมศักดิ์ศรีแห่งความมนุษย์อย่างที่สุด

35

ทั้งสองกรณี ผู้เขียนได้รับอนุญาตจากผู้ป่วยและครอบครัวในการนาเรื่องราวประวัติชีวิตและการ
เจ็บป่วย ตลอดจนการเผชิญความตายมาเผยแพร่ได้ รวมทั้งได้รับอนุญาตจากแพทย์-พยาบาลที่เกี่ยวข้อง
ให้สามารถนาประสบการณ์ของท่านมาถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้ได้ ยกเว้นแพทย์และพยาบาล
ผู้เขียนขอสงวนนามสกุลของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
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เรื่องราวในช่วงสุดท้ายของชีวิตของบุคคลผู้เป็นกรณีศึกษาจะมอบประสบการณ์
ชีวิตที่ช่วยขัดเกลากิเลสและอัตตาให้ใครก็ตามมองเห็นความตายใกล้ตัวมากขึ้น เรื่องราว
ของท่านทั้งสองนี้ได้ถูกเติมความหมายด้วยความเป็นมนุษย์ของผู้ใ กล้ชิด ไม่ว่าจะแพทย์
พยาบาล หรือเป็นสามี ภรรยา ลูก หลาน เหลน เพื่อนบ้าน ไปจนถึงคนแปลกหน้าที่ต่าง ๆ
แสดงบทบาทของตัวเองต่อการตายนั้นด้วยความเป็นปุถุชน บ่อยครั้งปฏิสัมพันธ์และสิ่งที่
เกิดขึ้นระหว่างทางของการดูแลก็เป็นไปด้วยความสับสนอลหม่าน เต็มใจบ้าง ไม่เต็มใจ
บ้าง เหมาะสมบ้าง ไม่เหมาะสมบ้าง บางครั้งเวลาของวันหนึ่ง ๆ ก็สร้างรอยยิ้ม มีเสียง
หัวเราะ แต่อีกหลาย ๆ ครั้งในหลาย ๆ วันก็เต็มไปด้วยน้าตา ความเหน็ดเหนื่อย อ่อนเพลีย
ท้อแท้ เบื่อหน่าย หงุดหงิด โกรธเคือง ด่าทอ ผิดหวัง ขัดแย้ง และแม้แต่สิ้นหวัง เหมือนคน
ที่หยุดหายใจไปแล้วก็กลับมาได้อีกครั้ง โลกของความเป็นจริงในระยะสุดท้ายของชีวิตอาจ
ไม่สวยงามและราบเรียบได้ตลอด .... ในร่างที่อ่อนแอกับการเดินทางของชีวิตที่กาลังจะ
สิ้นสุดลง จิตใจเขาจะเป็นอย่างไร เขาจะรู้สึกอย่างไร จะหดหู่ จะร้องไห้ หมดอาลัยตาย
อยาก หรือจิตใจเขาจะเป็นสุขแล้ว พร้อมจะจากไปอย่างสงบ ด้วยปราศจากทุกขเวทนาทาง
กาย ตลอดจนสิ่งคั่งค้างทั้งปวงที่เคยมีได้รับการปลดปล่อยแล้วสิ้นหรือเขาจะอยู่ตรงจุดไหน
บนเส้นอารมณ์ทเี่ ปราะบาง
อนึ่ง การเข้าไปศึกษาชีวิตทั้งในทางกาย จิตใจและอารมณ์ผ่านการเจ็บป่วย การ
ตายและความตายของใครสักคนในฐานะนักสังคมวิทยานั้นไม่เคยง่าย ด้วยความจริงที่ว่า
บทบาทของนักสังคมวิทยาต่อประเด็น ที่ศึกษานั้นมองดูผิวเผินแล้วเหมือนจะขาดความ
ชัดเจนในเชิงหน้าที่36 และความจริงอีกประการที่ว่าการแพทย์คือระบบเดียวที่ผูกขาดพื้นที่
ค าอธิ บ ายว่ า ด้ ว ยการเจ็ บ ป่ ว ยและการตายของมนุ ษ ย์ จนไม่ ต้ อ งการทางเลื อ กหรือชุด
คาอธิบายอื่น ๆ โลกของการเจ็บป่วย การตายและความตายสาหรับผู้ศึกษาที่ไม่ใช่แพทย์
จึ งถูกปิ ดไว้มิให้ เข้า ถึง ได้โ ดยง่า ย รวมไปถึงความเป็นบริบทที่เฉพาะของโรงพยาบาล
ด้วยเหตุนี้นักสังคมวิทยาจึงสุ่มเสี่ยงต่อการถูกมองเป็นคนนอกที่เข้ามาเพียงเก็บข้อมูลในนามงานวิจัย ซึ่งมอง
ไม่เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการวิจัยนั้น จึงเป็นความท้าทายของการเป็นนักสังคมวิทยาเองที่
ต้องรับผิดชอบต่อประเด็นนี้ด้วยการนาสิ่งที่ได้จากการเข้าถึงผู้ป่วยถูกได้ยิน และเพื่อให้เสียงของผู้ป่วยได้มีส่วน
ในการกาหนดนโยบายในระบบบริการสุขภาพ
36
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ตลอดจนความซับ ซ้อนของระบบการแพทย์ที่มีอยู่ในทุกระดับปฏิสั มพันธ์นั้นทาให้การ
เข้าถึง การเรียนรู้ การติดตามผู้ป่วยและอื่น ๆ ต้องอาศัยเวลาและความบากบั่น ด้วยเหตุนี้
การพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมในโรงพยาบาลและที่สาคัญที่สุดคือความเข้าใจ
ตลอดจนความเชื่อถือที่ได้รับจากแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ จึงเป็นประตูด่าน
แรกที่สาคัญยิ่งยวดที่จะช่วยให้นักสังคมวิทยาเดินเข้าสู่โลกของผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้ แต่
ถึงกระนั้นในอีกด้านหนึ่ง เราก็มิอาจปฏิเสธได้ว่าการทาความเข้าใจการเจ็บป่วย การตาย
และความตายนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่โดยไม่มีข้อจากัด เพราะชีวิตของเราทุกคนได้มอบ
ประสบการณ์ตรงของการต้องเผชิญการเจ็บป่วย และตามมาด้วยการตาย และความตายทั้ง
ของตนเองและของบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่รอบตัวเราอยู่ตลอดเวลา แท้ที่จริงแล้วการเจ็บป่วย
การตาย และความตายจึงไม่ได้แปลกปลอมหรือแยกห่างจากชีวิตเราในทุกขณะเลย ดังนั้น
ประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมของชีวิตจึงสามารถถูกยกระดับให้อยู่ในฐานะของ
กระบวนการเรียนรู้ในทางวิชาการได้เช่นเดียวกัน
การศึกษาเรื่อง “บ้าน” สุดท้ายของชีวิตนี้ สื่อถึงความหมายที่ลึกซึ้งและแตกต่าง
หลายหลายของคาว่า “บ้าน” ของผู้ซึ่งร่างกายกาลังเผชิญกับความเจ็บป่วยที่มากพอที่จะ
ทาให้เวลาบนโลกนี้ของเขาเหลือเพียงหลักสัปดาห์ เขากาลังจะจากบุคคลอันเป็นที่รักไป
อย่างไม่มีวันกลับ เขาอาจถูกเรียกโดยนิยามทางการแพทย์ว่าผู้ป่วยระยะท้ายและระยะ
สุดท้าย คงไม่ใช่เรื่องแปลกหากคาว่า “บ้าน”ของผู้ป่วยทุกท่านคือพื้นที่ของการอยู่อาศัย
และคงจะไม่เกินไปหากจะนึกถึงคาว่า “บ้าน” ในความหมายของความสัมพันธ์ ความทรง
จา และเรื่องราวอีกมากมายของหลายชีวิตที่ปรากฏขึ้นในพื้นที่หนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
และในเวลานี้มันคือ “บ้าน” ในความหมายที่เป็นอาณาบริเวณของการเจ็บป่วยและการ
ตายที่ไม่พึงเปิดเผยให้เป็นที่รู้โดยทั่วไป และถูกเก็บไว้ในพื้นที่ส่วนบุคคลนี้อย่างมิดชิด และ
ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่คนไร้หน้าที่ต่อการเจ็บป่วยและการตายของใครสักคนอย่างเช่น
ดิฉันได้รับโอกาสให้เดินเข้ามาในพื้นที่สีเทาๆระหว่างความเป็นและความตายใน “บ้าน”
ของพวกเขา
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(2) “ฉัน” นี่แหละคือ “บ้าน” ของเธอ: ศรัทธาและความรักในวาระท้ายของชีวิต
คุณปีเตอร์ เกิดและเติบโตที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา คือ “บ้าน”เกิด
ของเขา อาชีพวิศวกรทาให้คุณปีเตอร์เดินทางมาประเทศไทย ได้พบรัก และแต่งงานเป็น
ครั้งที่สามกับสุภาพสตรีชาวไทยผู้ซึ่งมีการศึกษาและฐานะดี ภรรยาคุณปีเตอร์เป็นสตรีที่มี
รูปเป็นทรัพย์ ทั้งยังร่ารวยอารมณ์ขัน ในขณะเดียวกันก็เข้มแข็ง อดทน และปรับตัวได้ดี
อย่างประหลาดเมื่อต้องเผชิญกับความทุกข์แสนสาหัสที่เข้ามาทดสอบตัวตนและจิตใจของ
เธอเมื่อคุณปีเตอร์ผู้เป็นสามีล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งชนิดที่พบได้ยากมาก ๆ ชนิดหนึ่งเมื่อ 3
ปีก่อน
ในวันที่คุณปีเตอร์จากไป ผู้เป็นภรรยาได้พาเขาลุกจากที่นอนเพื่อมาเข้าห้องน้า
ตามปกติ แต่เขาก็เหนื่อยจนไม่สามารถจะกลับไปยังห้องนอนได้อีก เขานั่งหลังพิงภรรยาอยู่
อ่างขอบอ่างอาบน้าภายในห้องน้านานนับชั่วโมงและค่อย ๆ หมดลมไปในอ้อมกอดของเธอ
ที่ได้สวด “นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว”37 ด้วยจิตอันเป็นสมาธิเพื่อส่งสามีที่ชีวิตกาลังจะจาก
ร่างนี้ไปเสมือนหนึ่งเกลี่ยวคลื่นที่กลับคืนสู่สภาวะของการเป็นน้าทะเล
“ชีวิตเป็นนิรันดร์ไม่ใช่จบสิ้น และไม่ใช่อยู่คงทนเป็นเราแบบนี้ ... จริงเหมือนคลื่น
ซึ่งก็คือน้าทะเลที่เมื่อมีหน้าที่ก็ก่อตัวขึ้นเป็นคลื่น และเมื่อหมดหน้าที่ก็กลับคืนเป็นน้าทะเล
คอยที่จะก่อตัวขึ้นมาใหม่ .. เหมือนคนเราตื่นมาทางานทั้งวัน พอตกกลางคืนเหนื่อยแล้ว
แม้จะดื่มกาแฟก็แค่พอช่วยให้ร่างกายทางานต่อได้นิดหน่อย แต่สุดท้ายเราก็ต้องเข้านอน
เพื่อสะสมพลังงานสาหรับวันรุ่งขึ้น”
37

Website ของสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย http://www.sgt.or.th/sgt/ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ “นัมเมียวโฮ-เร็งเง-เคียว” หรือนโมสัทธรรมปุณฑริกสูตรไว้ว่าเป็นพุทธศาสนานิกายมหายานแห่งสมัยธรรมปลายของ
พระศากยมุนี เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น โดยพระนิชิเร็น ที่ประกาศก่อตั้งคาสอนเมื่อวันที่ 28 เมษายน ค.ศ.1253
ในบรรยากาศที่ศาสนาพุทธหลายต่ อหลายนิกาย อาทิ สุขาวดี และมนตรญาณเจริญรุ่งเรืองในประเทศญี่ปุ่น แต่
ศาสนากลับไม่สามารถยังผลให้ผู้คนพ้นจากความทุกข์ยากในชีวิตประจาวันได้ ท่านจึงศึกษาพระสูตรต่าง ๆ ใน
พระศากยมุนีพุทธและเผยแผ่คาสอนออกไป “นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว” 1) เป็นชื่อของพระพุทธที่เดิมมีชีวิตอยู่
ในชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งปวง 2) เป็นธรรมที่เป็นบ่อเกิดของสกลจักรวาลและเป็นรากฐานของสรรพสิ่งทั้งปวงใน
สกลจักรวาล 3) เป็นธรรมที่เป็นบ่อเกิดของการบรรลุพุทธภาวะของสรรพสัตว์ทั้งหลาย สาหรับแนวคิดทางพุทธ
ศาสนาสามารถหาอ่านได้ที่ http://www.sgt.or.th
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ภรรยาคุณปีเตอร์อธิบายถึงวงจรเกิดตายเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิตได้อย่าง
น่าฟัง ความลุ่มลึกในปรัชญาของชีวิตของเธอได้มาจากการอุทิศตนและปฏิบัติศรัทธา นัม เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 40 ปี ซึ่งส่งผลให้เธอได้สะสมทรัพยสมบัติ
จิ ต ใจไว้ ม ากพอ การปฏิ บั ติ ศ รั ท ธาพุ ท ธธรรมของพระนิ ชิ เ ร็ น ไดโชนิ น ในทั ศ นะของ
สุภาพสตรีชาวไทยท่านนี้นั้นได้ปกป้องและให้เข้มแข็งแก่เธอ ทาให้เธอมองโลกตามความ
เป็นจริงได้เมื่อต้องเผชิญทุกข์ และเมื่อความไม่แน่นอนของชีวิตได้เข้ามาทักทายเธอและ
สามีเมื่อ 3 ปีก่อน คุณปีเตอร์ในวัย 71 ปียังทางานที่เขารักด้วยการเป็นอาจารย์สอนหนั งสือ
รับเชิญในมหาวิทยาลัย คุณปีเตอร์เป็นตัวอย่างของชีวิตที่ประสบความสาเร็จในทุก ๆ งานที่
เขาทา เขามีความสุขจากการได้ให้ความรู้และความเข้มแข็งที่เขามีกับทุกคนที่ต้องการมัน
เขาเป็นบุคคลที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และปฏิบัติต่อคนรอบข้างด้วยความรักและเอาใจใส่เสมอ เขา
จึงเป็นคนที่มีคนมากมายมอบความรักและความชื่นชมให้
“ตลอดชีวิตเขาให้คนอื่นพึ่งพิง โดยไม่พึ่งพิงคนอื่น ๆ เวลาไปไหนกับภรรยาถ้า
ต้องขึ้นบันไดเขาจะอยู่ข้างหลัง ถ้าจะลงบันไดเขาจะมาข้างหน้า ถ้าคุณล้มเขาจะได้รับ ถ้า
ไปทานข้าวสมมุติเป็นโต๊ะจีน เขาจะตักอาหารที่คุณชอบให้ เพราะเขาเป็นคนที่ละเอียดอ่อน
เขาจะมองเห็นว่าถ้าคุณตักอาหารอะไรเกิน 2 ครั้ง เขาจะรู้ทันทีว่าคุณชอบอาหารนั้น ...”
ในปี พ.ศ.2557 หลังจากกลับจากไปเยี่ยมบ้านเกิดที่สหรัฐอเมริกาในช่วงปิดเทอม
เหมือนทุกปี คุณปีเตอร์กลับมาถึงเมืองไทยด้วยอาการเพลียเป็นอย่างมาก ร่วมด้วยการ
อาเจียร และท้องเสียอย่างหนัก ท้องเขาป่องออกมาทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังจน
น่าตกใจ ผลการตรวจวินิจฉัยหลังจากเข้าพักในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งทาให้ทราบว่า
คุณปีเตอร์กาลังป่วยเป็นมะเร็งลาไส้ใหญ่ขั้น 4 และลุกลามไปยังตับ แพทย์ได้ให้ข้อมูลว่า
อาการของโรคนั้นได้ดาเนินมาถึงจุดที่การแพทย์ไม่อาจทาให้ชีวิตของเขากลับไปเป็นดังเดิม
ได้ แต่การแพทย์สามารถช่วยให้เขาไม่ทุกข์ทรมานจากโรคได้ด้วยการฉีดมอร์ฟีน ภรรยา
นาประวัติการเจ็บป่วยและการรักษาของสามีมาศึกษาโดยละเอียด เธอขอรับคาวินิจฉัยที่
สองจากแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งหนึ่ง และผลการตรวจทางพยาธิวิทยาก็ยืนยัน
ว่าคุณปีเตอร์ป่วยด้วยโรคมะเร็งจริง และเป็นมะเร็งชนิดที่มีโอกาสพบได้น้อยถึงน้อยมากที่
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เรียกว่าคาซินอยด์ ทูเมอร์ (Carsinoid tumor) อาการที่ส่งผลร้ายแรงอย่างหนึ่งต่อคุณปี
เตอร์ คือ การอุดตันของลาไส้ จึงเป็นความจาเป็นเร่งด่วนที่คุณปีเตอร์ต้องได้รับการผ่าตัด
การผ่าตัดที่จะเกิดขึ้นนั้นจาเป็นต้องเกิดโดยความเข้าใจและการยอมรับของผู้ป่วย
รวมทั้งครอบครัว ซึ่งในสังคมไทยนั้นไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าบุคคลในครอบครัวมีบทบาท
อย่างมากต่อการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการเจ็บป่วยให้ผู้ป่วยได้ทราบ และในหลายกรณี
บุคคลในครอบครัวก็เลือกที่จะเก็บความจริงให้เป็นความลับด้วยหวังว่าผู้ป่วยจะได้รับการ
ปกป้ อ งจากความจริ ง ที่ เ จ็ บ ปวด ท าให้ ไ ม่ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความเศร้ า หมอง และความ
กระทบกระเทือนทางจิตใจที่อาจส่งผลให้อาการทรุดหนักลง แต่ในกรณีของคุณปีเตอร์
ภรรยาเขายืนยันที่คุณปีเตอร์จาเป็นต้องได้รับทราบความจริงที่กาลังคุกคามเขา
“คุณหมอให้ข้อมูลการรักษา ผลดีผลเสีย และสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยละเอียดกับดิฉัน
คุณหมอถามดิฉันว่าจะบอกให้เขาทราบไหม ดิฉันตอบว่าต้องบอกสิ ต้องบอกเลยหล่ะ แล้ว
ดิฉันก็ใช้เวลาเพื่อที่จะบอกเขา ตั้งต้นจากพูดถึงพ่อเลี้ยงของเขาที่เสียชีวิตด้วยมะเร็ง และ
ภายใน 2 ชั่วโมงดิฉันก็บอกเขาว่าเธอเป็นมะเร็งนะ ..”
คุณปีเตอร์รับฟังข่าวร้ายนั้นด้วยจิตใจที่สงบ เขาตั้งรับสถานการณ์ได้ดีไม่น้อย และ
จากนั้นเพียงไม่กี่วันเขาก็เข้ารับ การผ่าตัดเพื่อนาลาไส้ ใหญ่ความยาว 1.5 เมตรออกมา
คงเหลือลาไส้ใหญ่ไว้ในร่างกายไม่ถึง 20 เซนติเมตร แม้ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดครั้งนี้จะ
ทาให้เขาต้องถ่ายบ่อยถึงวันละ 13-15 ครั้ง แต่เขายังคงพยายามทาชีวิตให้เป็นปกติ ออกไป
ทางานสอนหนังสือ ขับรถด้วยตนเอง และพาภรรยาไปทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ไปบ้านสนาม
กอล์ฟที่เขารัก เพราะเมื่ออยู่ที่นั่นเขามีความสุขมากจากการได้สัมผัสธรรมชาติที่ร่มรื่น ได้
ตัดหญ้าและทาสวนด้วยตัวเอง และได้ใช้เวลาผ่ อนคลายจากความรีบเร่งในสั งคมเมื อง
และในครั้งที่เขาต้องรับยาฉีดที่ผลข้างเคียงของมันจะทาให้ผู้รับต้องทนทรมานจากการมี
แผลที่ลิ้นอย่างรุนแรงและจะมีความรู้สึกเหมือนมีเข็มนับร้อยมาทิ่มตาบริเวณลิ้นให้ได้รับ
ความเจ็บปวดสุดพรรณนา แต่น่าประหลาดที่คุณปีเตอร์มีแผลในปากเพียงเล็กน้อยและ
หายไปในเวลาไม่กี่วัน เขามีเพียงอาการตัวเหลือง ผมเหลือง และคิ้วเปลี่ยนเป็นสีขาว ซึ่งแม้
จะเป็นความเปลี่ยนแปลงทางกายที่ดูเหมือนจะไม่รุนแรงนักแต่ก็มีผลทาให้เขาน้าหนักลดลง
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อย่างมาก และที่สาคัญมันได้เปลี่ยนเขาจากที่เป็นชายสูงวัยผู้สง่างามเป็นผู้ป่วยอาการหนัก
คนหนึ่ง ในความท้าทายอัตตาตัวตนเช่นนี้ คุณปีเตอร์ยังเข้มแข็งและกล้าหาญพอที่จะ
รักษาจิตใจให้แจ่มใสไว้ได้
“แกพูดเสมอว่าแกโอเค มีความสุขดี ไม่เจ็บปวด ไม่มีอะไรที่ทรมาน เพียงแค่
ราคาญที่ต้องเข้าห้องน้าวันละกว่า 10 ครั้ง ถ้าถามดิฉันมีว่ามีเสียใจไหม ก็ต้องมี ถ้าเลือกได้
เราก็ไม่อยากให้มันเกิดกับเรา แต่เพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่ ชีวิตไม่ใช่แบบนั้น และเพราะเรารู้
ว่านี่คือชีวิต เราจึงยอมรับมันได้กระมัง”
ด้วยพื้นฐานทางความคิดแบบชาวตะวันตก ความเคร่งครัดในการส่งผ่านความเชื่อ
ทางศาสนาจากรุ่นสู่รุ่นนั้นเป็นไปโดยอิสระ ปราศจากการสืบทอดตามประเพณีนิยมของ
ครอบครัว คุณปีเตอร์จึงไม่ได้นิยามตนเองว่านับถือศาสนาใด แต่เขามีศรัทธาในหลักคิ ดซึ่ง
ให้คุณค่ากับชีวิตที่เราสร้างขึ้นเองจากการกระทาทั้งดีและไม่ดี เส้นทางชีวิตของปัจเจก
บุคคลไม่ได้ถูกขีดเส้นมาแล้วแต่ถูกทาให้เป็นด้วยปรารถนาของตนเอง เมื่อเขาล้มป่วยและ
มีภรรยาคู่ชีวิตอยู่ เคีย งข้างเกือบจะตลอด 24 ชั่วโมงในหนึ่งวันนั้นนับเป็นโอกาสที่ พลั ง
ศรัทธาของผู้เป็นภรรยาได้ส่งตรงออกไปกระทบต่อยังแก่นความเชื่อที่คุณปีเตอร์เคยยึดถือ
ทั้งสองคนเปิดหัวใจคุยกัน ถึงความตาย และชีวิตหลังความตาย ทั้งคู่ได้ค้นพบว่าการได้
พูดคุยถึงความตายนั้นช่วยปลอบประโลมให้ความหมายของชีวิตในปัจจุบันของทั้งคู่ชัดเจน
และมีความหมายยิ่งขึ้น และสาหรับเขานั้นความตายแม้จะเป็นการจบสิ้นของปัจจุบัน แต่
มันไม่ใช่จุดสิ้นสุด ความตายจะมีความสวยงามของอนาคตมาชดเชย
“ดิฉันคุยกับเขาว่าความตายมันเหมือนกับคนเหนื่อยแล้วต้องไปนอนเพื่อที่จะตื่น
ขึ้นมาใหม่ด้วยความสดชื่น ซึ่งเขาใช้คาว่า recycle เขาบอกชอบมากเลยแนวคิด recycle
นี้ แล้วเขาก็บอกกับดิฉันว่าเขาจะกลับมาเกิดใหม่ในที่ที่ปรารถนา คือใกล้ ๆ ดิฉัน ดิฉัน
บอกว่าเธอจะได้มาเกิดเป็ น ยุ ว ชน และดิฉันก็จะให้ กาลั งใจเธอ เช่นเดียวกับที่ดิฉันให้
กาลังใจและดูแลยุวชนทั้งหลาย และชัยชนะของเธอในฐานะยุวชนก็จะเป็นกาลังใจให้ดิฉัน
ซึ่งก็จะแก่แล้วในเวลานั้น คุณปีเตอร์บอกว่า เมื่อถึงเวลานั้นผมจะเป็นคนที่มาเดินจูงคุณ
เอง”
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ฝ่ า ยภรรยานั้ น เชื่ อ ว่ า พลั ง ศรั ท ธาของเธอที่ มี ห ลั ก ธรรมค าสอนตามแนวทาง
นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว นั้นมีพลังยิ่งใหญ่ที่จะทาให้มุมมองและการรับรู้เกี่ยวกับชีวิตและ
ความตายของคุณปีเตอร์นั้นชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น ในหลาย ๆ ครั้งที่วิทยาศาสตร์
อธิบายไม่ได้คุณปีเตอร์รู้สึกว่าตนเองได้รับการปกป้อง เขาเชื่อว่าได้รับพลังจากความเมตตา
ทาให้ชีวิตที่ดูเหมือนจะหมดเวลาแล้วสามารถอยู่ต่อมาได้อีก
ต่อมาคุณปีเตอร์ได้ย้ายมารักษาตัวในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ และเขาได้พบกับ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (palliative care)
องค์ความรู้ด้านการรักษาทาให้คุณหมอมองเห็นข้อจากัดและความเป็นไปได้ของการรักษา
โรคมะเร็ ง คุ ณ หมอได้ พ บเห็ น และเรี ย นรู้ เ ส้ น ทางการต่ อ สู้ ข องผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ที่ เ ริ่ ม ต้ น
กระบวนการรักษาอย่างเข้มข้นที่ช่วยรักษาเวลาอีกปีหรือหลายปีข้างหน้าให้อยู่ในสภาพ
ปกติ ชีวิตของผู้ป่ว ยรวมทั้งครอบครัวของพวกเขายังมีความหวังตราบเท่าที่การรักษายัง
ดาเนินไป และจนกว่ามะเร็งจะกลับมาอีกครั้ง
“ผมมาพบคุ ณ ปี เ ตอร์ ที่ บ้ า นนี้ ในขณะนั้ น คุ ณ ปี เ ตอร์ ก็ ป่ ว ยมากแล้ ว เราได้
แลกเปลี่ยนกันหลาย ๆ เรื่อง เขาบอกผมถึง 3 ครั้งว่าสงสารภรรยาที่ต้องมาดูแล เขาไม่
ต้องการให้ภรรยาลาบากเพราะเขา เขาไม่ต้องการเป็นภาระให้ภรรยา นั่นคือสิ่งที่รบกวน
จิตใจเขา”
แต่ด้วยอาการของโรคที่ต้องถ่ายวันละ 13-15 ครั้ง ทาให้เขามีทุกขเวทนามากจาก
อาการริดสีดวงทวารที่มีขนาดใหญ่และมี จานวนมาก การถ่ายและความเลอะเทอะทาให้
เขาไม่สบายเนื้อสบายตัวและต้องลุกเข้าห้องน้าเสมอไม่เว้นยามดึก ภรรยาก็จะคอยเป็น
ห่วงและลุกตามเพื่อให้การช่วยเหลือ ด้วยเข้าใจในความทุกข์ที่เขาต้องเผชิญ น้าหนักที่
หายไปอย่างมากมายจนทาให้ผ่ายผอมเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูก และอ่อนเพลีย ไร้เรี่ยวแรง
“เขารู้ว่ามันเป็นการเจ็บป่วยที่ไม่ใช่จะหายได้ เขารู้ว่ามันจะหนักขึ้น แต่ไม่มีทาง
หาย จึงเป็นความกังวลว่าดิฉันต้องดูแลไปอย่างมองไม่เห็นว่าจะจบเมื่อไร แต่สาหรับดิฉัน
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แล้ว ดิฉันมองเขาด้วยความรัก เห็นเขาแล้วก็นึกว่าเขาคือสามีสุดหล่อที่รั กของฉัน เขาเป็น
อย่างนั้นเสมอสาหรับดิฉัน”
แพทย์มีส่วนช่วยให้เวลาในช่วงสุดท้ายของชีวิตคุณปีเตอร์ผ่านไปได้ราบรื่นและมี
ความสุขมากขึ้น การที่แพทย์มาดูแลคุณปีเตอร์ที่บ้านยังช่วยให้ภรรยารู้สึกคลายกังวลลง
ว่าสามีของเธอกาลังได้รับการดูแลที่มีความเป็นมืออาชีพ และเขาอยู่ในมือของผู้ที่มีความรู้
ความสามารถมากพอที่จ ะขจัดปัดเป่ าความทุกข์ทางกายให้ เบาบางลง ทั้งยังเป็นเพื่อน
พูดคุยให้คุณปีเตอร์ได้คลายทุกข์และปลดปล่อยความกังวลในจิตใจ บรรยากาศการดูแลที่
เกิดขึ้นที่บ้านนี้ช่วยทาให้คุณปีเตอร์รู้สึกสงบและเป็นสุขกว่าการไปอยู่ในโลกที่ทุกอย่างหมุน
เร็วดังเช่นในโรงพยาบาล ด้วยความสัมพันธ์เช่นนี้เองที่แพทย์ได้กลายมาเป็นกัลยาณมิตร
ของคุณปีเตอร์และภรรยาโดยปริยาย
“ความสาคัญของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนี้ คือการได้ทาให้เขาได้อยู่อย่างมี
คุณภาพชีวิตและมีความสุขให้มากที่สุด ให้เขาได้ปลดปล่อยสิ่งที่ติดค้าง ได้ทาสิ่งที่
อยากทา ... สาหรับคุณปีเตอร์นี้ ภรรยาได้ดูแลเขาอย่างเต็มที่ ที่สาคัญให้เขา
มีส่วนร่วมในทุกบทสนทนา ถามเขาว่าเขาต้องการอะไร อยากทาอะไร...”
“คุณปีเตอร์แสดงเจตนาที่จะเสียชีวิตโดยธรรมชาติ จึงเป็นการเหมาะสมที่เราจะ
จัดสิ่งแวดล้อมการดูแลให้เกิดขึ้นที่นี่ (บ้าน) โดยที่คุณปีเตอร์ไปจาเป็นต้องไปอยู่ที่
โรงพยาบาลการดูแลแบบประคับประคองในช่วงสุดท้ายของชีวิตต้องเป็นไปเพื่อให้
ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีที่สุด โดยไม่ได้หมายถึงการดูแลในโรงพยาบาลเสมอไป”
“การให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้านไม่ได้เป็นความลาบากอะไร และเทคโนโลยีสมัยนี้ก็
ช่วยได้มาก ทาให้หมอกับผู้ป่วยสื่อสารกันได้ตลอดเวลาไม่จาเป็นต้องรอเวลานัด
หมายที่โรงพยาบาล และการจัดการดูแลให้เกิดขึ้นที่บ้านของผู้ป่วยยังได้พิสูจน์
แล้วว่าผู้ป่วยมีความสุขขึ้น ซึ่งความสุขนี้บางทีก็ส่งผลดีต่ออาการของโรคด้วยซ้า
ผู้ป่วยอาจมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าการอยู่โรงพยาบาล”
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ความฝันที่คุณปีเตอร์วาดไว้คือการได้พาภรรยาคู่ชีวิตกลับไปบ้านเกิดของเขาที่
อเมริ กา ในวัย หนุ่ มคุณปี เตอร์ ชอบที่จ ะท่องเที่ยวผจญภัย ธรรมชาติของผื นป่าอันอุดม
สมบูรณ์ทาให้เขาหลงรักและสนุกกับการเดินสารวจป่า ตั้งแคมป์ และถ่ายรูป เขาเป็นนัก
ปีนเขาที่มีความชานาญคนหนึ่ง และในเวลานี้ที่ร่างกายกาลังตายลงทุกวัน เขาหวนนึกถึง
ความทรงจาและความสุขแบบนั้ นที่ผ่านมาแล้วเนิ่นนาน และอุทยานแห่งชาติ Mount
Baker ที่บ้านเกิด - เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน เป็นจุดหมายที่เขาวาดฝันที่จะกลับไปอีก
ครั้ง เพียงแต่ครั้งนี้เขาตั้งใจจะมีเธอเคียงข้างไปด้วย
“มันเป็นความฝันที่จริงจังทีเดียว แต่เรารู้ว่ามันคงไม่ทัน ... คุณปีเตอร์เองก็ทราบ
เขาเลยสั่งไว้ว่าเมื่อเผาร่างเขาแล้ว ให้นาเถ้ากระดูกมาโปรยไว้ ณ ที่แห่งนี้”
ในโลกของจินตนาการคุณปีเตอร์สามารถไปที่ใดก็ใดบนโลกใบนี้ ประสบการณ์
ชีวิตที่ผ่านมาอย่างรอบด้านทาให้เขามองเห็นโลกอย่างไร้ขีดจากัด และด้วยอานุภาพของ
เทคโนโลยีเพียงพื้น ๆ อย่างเครื่องเล่นดีวีดี จินตนาการของคุณปีเตอร์ได้ถูกเปิดขึ้นอย่าง
เสมือนจริงอีกครั้งในร่างที่ถูกจองจาอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมขนาดไม่ใหญ่นัก
“ปกติเราสองคนจะไม่มีทีวีในห้องนอน แต่ 2 สัปดาห์สุดท้ายก่อนเขาเสีย น้องชาย
ได้ช่วยย้ายทีวีขึ้น ไป ลูกสาวคุณปีเตอร์ส่ งดีวีดี บลูเรย์เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ Mount
Baker ที่เขาอยากไปมาให้ เขาใช้เวลากกั บมันอย่างมีความสุ ข เหมือนได้กลับ “บ้าน”
จริง ๆ ดูไปแกก็จะเล่าความหลังไปว่าตรงนั้นเคยไปมาแล้ว ตรงนี้ก็เคยไปนะ เคยไปนั่งทาน
แซนวิชตรงนี้ด้วย...”
“เขาอาจจะมีความสุขกว่าได้ไปจริง ๆ ด้วยซ้า ในลักษณะนี้แม้เขาไม่ได้ไปที่นั่น
จริง ๆ ตัวเขาอยู่ที่นี่ แต่จิตเขาไปแล้ว เขามีความสุขแล้ว...”
จินตนาการของการได้กลับบ้านเกิดและได้ไปในที่ ๆ เคยอบอวลไปด้วยความทรง
จาดี ๆ นั้นได้สร้างความสุขในจิตใจเมื่อคุณปีเตอร์นึกถึงมัน และได้เห็นมันปรากฏตรงหน้า
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แม้จ ะผ่ านจอโทรทัศ น์ แต่คุณค่าส าคัญของจิ นตนาการนั้น อยู่ ในการที่เ ขาได้ร่ว มวาด
เส้นทางท่องเที่ยวนั้นกับภรรยาผู้เป็นที่รัก เขารู้สึกว่าช่างเป็นวันที่แสนวิเศษ
“คุณปีเตอร์นั่งดูดีวีดีกับดิฉัน แล้วก็มีลิงก์ของโรงแรมที่พักที่ลูกสาวส่งมาให้ เรานั่ง
คุยกันว่าเออถ้าได้พักห้องนี้คงดี เพราะมองจากระเบียงจะสวยมาก มองออกไป
เห็นภูเขา เขาบอกว่าครั้งนี้เขาต้องการไปกับดิฉันเพียงสองคนเท่านั้น ...”
การมีชีวิตอยู่ของมนุษย์คนหนึ่งคงจะสมบูรณ์ไปไม่ได้โดยปราศจากการจากลาที่น่า
จดจา ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 74 ปี คุณปีเตอร์เขาหมดแล้วซึ่งสิ่งติดค้าง หน้าที่ทางสังคมทุก
ประการเขาได้ทามันแล้วอย่างดีที่สุด เขาเป็นสามีที่ประเสริฐของภรรยา เป็นพ่อที่รักและ
เสียสละเพื่อลูก เป็นลูกที่สร้างความภาคภูมิใจให้บุพพการี และเป็นเพื่อนที่ดีของผู้ที่ได้รู้จัก
เขาได้สร้างสรรค์และมอบประโยชน์แก่โลกใบนี้แล้วเต็มที่ตามความสามารถ คงไม่เ กินจริง
นักหากจะกล่าวว่าเขาได้ทาในสิ่งที่ต้องทาและอยากทาได้ครบถ้วนแล้ว
ตลอดชีวิตของเขาในแผ่นดินไทย เขาอยู่ใน “บ้าน” ที่แสนอบอุ่น และเขายังมี
“บ้าน” ซึ่งเป็นลมหายใจของเขา ติดตามเขาไปด้วยทุกที่
“ตอนเขาอยู่โรงพยาบาล ดิฉันชอบเอามือเขามาลูบผมของดิฉัน แล้วบอกว่า
ที่รัก .. ฉันนี่แหละคือบ้านของเธอ เธอไม่ต้องไปที่ไหนอีกแล้ว ฉันอยู่ที่นี่แล้ว
และให้รู้ไว้ว่าทุกที่ที่มีฉันอยู่คือ “บ้าน”ของเธอ”
เมื่อเวลาของเขาในชีวิตนี้เดินมาถึงจุดสิ้นสุด คุณปีเตอร์ได้เข้าไปอยู่ใน “บ้าน”
ของเขาแล้ว ทั้ง “บ้าน”เกิด ที่จินตนาการพาเขากลับไป และได้ช่วยทาให้ความปรารถนา
สุดท้ายของเขาเป็นจริงได้ และเขาก็ได้อยู่ใน “บ้าน”หลังสุดท้ายที่เขาพักร่างอันเหนื่อยล้า
ไว้และหลับไปยาวนาน รอให้วันนั้นมาถึงอีกครั้งเพื่อเขาจะได้พบกับเธอ – ภรรยาผู้เป็นที่รัก
ที่อุทิศทั้งชีวิตและหัวใจรอคอยเขาอยู่ในร่างที่อ่อนล้าลงเรื่อย ๆ อีกครั้ง
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(3) ขอฉันเป็นฉันจนวันตาย : บทบาทของ “ตัวตน” ในการสร้างความหมายของการ
ตายดี
บ้านหลังหนึ่ง ในจังหวัดอยุธยาเป็น ซึ่งเป็นบ้านที่ไม่ใช่บ้านไม้ที่ปลูกอยู่ตามริมน้า
หรือกระจายตัวอยู่ทั่วไปตามพื้นที่ที่เป็นนาข้าวของจังหวัดอยุธยา แต่เป็นบ้านที่มีพื้นที่ไม่
น้อยปลูกอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรที่มีความเป็นสมัยใหม่ รั้วรอบขอบชิด บ่งบอกอาณาเขตของ
ตนเองอย่างชัดเจน แม้นี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่กาลังจะได้พบกับผู้ซึ่งอยู่ในระยะสุดท้ายของ
ชีวิตจริง ๆ ความรู้สึกตื่นเต้นและเป็นกังวลเล็กน้อยก็ปรากฏขึ้นเพราะกาลังจะได้ย่างเท้า
เข้าไปพบคุณตาประพันธ์ วัย 79 ปี ในพื้นที่และเวลาที่เป็นส่วนตัวที่สุดของท่าน
คุณยาย คู่ชีวิตของคุณตาประพันธ์ ในวัยที่อ่อนกว่าคุณตาเพียงเล็กน้อย แต่ยัง
แข็งแรง กระฉับกระเฉง พร้อมลูกสาวสองคนที่ผลัดกันมาดูแลคุณพ่อผู้ซึ่งในเวลานี้ใช้เวลา
วันละ 24 ชั่วโมงเกือบจะนิ่ง ๆ บนเตียง ได้เปิดประตูบ้านตอนรับทุกคนด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
อย่างคนที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แล้วเดินนาไปยังห้องๆหนึ่งที่อยู่ชั้นล่าง เป็นสัดส่วนมิดชิด
ทว่าโปร่งโล่งอยู่ริมหน้าต่าง ณ ที่นั้นเป็นเตียงผู้ป่วยที่ด้านข้างหัวเตียงมีถังออกซิเจนขนาด
ใหญ่วางอยู่ 2 ถัง ถึงหนึ่งต่อตรงด้วยสายยางนิ่มใสเข้าจมูกคุณตาประพันธ์ผู้นอนนิ่งสงบ
ทว่าลืมตาทักทายคุณหมอแล้วหลับตาลงอีกครั้ง ห่างออกไปเพียงนิดเดียว จะมองเห็น
ระนาดเอกตั้งเด่นอยู่บนโต๊ะขนาดเล็ก เคียงข้างด้วยเก้าอี้เสมือนเป็นที่สาหรับใครสักคนที่จะ
มาบรรเลงเพลงระนาดนั้นให้ก้องกังวาล
ผ่านการบอกเล่าของภรรยาและลูก เราได้ทราบว่าคุณตาประพันธ์เป็นคน “ทา
ระนาด” มีชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับการทาระนาด คุณตายังเป็น “นักดนตรี” ในสายเลือด ดนตรี
และระนาดเป็นทั้งอาชีพที่สร้างรายได้แม้จะไม่มากนักแต่ก็พอเลี้ยงครอบครัวที่ประกอบไป
ด้วยภรรยาและลูก ๆ ทั้ง 4 ได้อย่างไม่ขัดสนนัก มันยังเป็นงานอดิเรกที่ดึงดูดให้ผู้ คนไม่
น้อยที่เห็นคุณค่าและมีความสนใจตรงกันเข้ามาทาความรู้จัก ติดต่อไปมาหาสู่ ฝีมือการตี
ระนาดของคุณตานั้นเลื่องลือพอที่จะให้ใคร ๆ นึกถึงยามมีงานบุญงานบวช คุณตาจะไม่
พลาดเลยและพร้อมจะวางทุกสิ่ง ตรงหน้าลงเพื่อไปบรรเลงเพลงระนาดในงานบุญ ระนาด
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และเสียงไพเราะที่บรรเลงจากมือที่พ ลิ้วไหวที่คุณตาได้สัมผัสมาทั้งชีวิตนั้นได้สร้างตัวตน
ของคุณตาให้เป็นคนอ่อนโยนต่อศิลปะ แต่ก็เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยวตามท่วงทานองของชีวิตที่
ย่อมต้องมีการต่อสู้ ระนาดจึงเป็นทั้งชีวิตและยิ่งกว่าชีวิตของคุณตาประพันธ์
ภาพที่คุ้นตาของชาวบ้านในละแวกนั้นคือคุณตาประพันธ์ตั้งแต่วัยหนุ่มเป็นผู้ที่ชานิ
ชานาญในการใช้สองมือสัมผัสไล้แผ่นไม้หนาขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งตรงหน้า ก่อนจะบรรจงใช้
ดิน สอวาดเส้ น ตามความโค้งของรู ปไม้ มือของคุณตานิ่งและมั่นคงยามลากเส้น เมื่อได้
รูปทรงที่พอใจแล้วก็จัดการนาเลื่อยตัดตามรอยรูปโค้งของไม้ มือหนึ่งจับแผ่นกระดานมั่น
ส่ ว นอีกมือก็เลื่ อยขึ้น ลงอย่ างชานิช านาญ ตั ดส่ ว นหั ว และท้ายของแผ่ นไม้ให้ ล าดทามุม
ประมาณ 45 องศา เศษขี้เลื่อยทยอยร่วงลงปลิวระเกะระกะตามพื้นแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจนัก เดิน
เหยียบจนจั๊กกะจี้เท้าบ้างแต่เพียงครู่เดียวก็ลืม เสร็จจากการเลื่อยก็คว้าเอากบไฟฟ้าที่อยู่
ข้างตัว ค่อย ๆ ไสเนื้อไม้ออกทีละน้อย กระพุ้งเว้าจนด้านในกลวงก่อนจะนาไม้อัดมาติดข้าง
ใต้ระหว่างไม้สองแผ่น ความกลวงนี้เองอัน เป็นที่มาของความก้องกังวาน เสร็จจากราง
ระนาด ก็ต่อด้วยการคว้าดินสอขึ้นมาลากเส้นทาโขนระนาดต่อ เส้นโค้งถูกลากเชื่อมกัน
อย่างเบามือก่อให้เกิดรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์อันคุ้นตา โขนระนาดคือส่วนที่ใช้ประกบหัวท้าย
ดังหัวและท้ายเรือ มันจึงต้องงามไม่แพ้รางระนาดที่จะถูกแกะลวดลายลงรักปิดทอง และคา
หลายวางแผนไว้แล้ว ก็จะทาเท้าระนาดลายฐานแข้งสิงห์อันเป็นที่นิยม ลงทองสักหน่อยให้
พองาม อาจจะไม่ดูหรูหรา หากแต่ก็บรรจงยิ่งกว่าใคร ๆ
เมื่อถึงคราวต้องทาผื นระนาดอันเป็นหัว ใจส าคัญ การเลือกไม้เนื้อแข็งอย่า งไม้
ชิงชัน นามาตัดเป็นท่อนจานวน 22 ท่อน และไสด้านข้างของลูกระนาดทีละอัน ๆ อย่าง
ตั้งใจ จนเรียบเนียน ปาดหัวและท้ายของลูกระนาดให้มีความยาวตามกาหนดที่เหมาะสม
ของลูกทั่ง คือลูกที่ให้เสียงต่าซึ่งจะยาวกว่าลูกยอด คือลูกที่ให้เสียงสูงยาวสั้นต่างกัน 5 นิ้ว
คือเรื่องที่ต้องละเอียดประณีตเป็นอย่างมาก เมื่อได้ผืนระนาดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการ
ปรับแต่งเสียง ซึ่งเทียบได้กับการให้กาเนิดเสียงแต่ละตัวโน้ตของระนาดทีละน้อย ต้องคว้าน
ท้องลูกระนาด ติดตะกั่วผสมขี้ผึ้งเพื่อถ่วงเสียงให้เป็นไปตามที่ต้องการ ระนาดแต่ละลูกจึง
ต้องเกิดจากความรักในสิ่งที่ทามากพอที่จะเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดใส่จนเกิดเสียงกังวาน
ที่แตกต่างกันจานวน 22 ลูก ก่อนจะถูกร้อยเรียงจนเกิดเป็นแผ่นระนาดหนึ่งผืนที่เมื่อขึงตึง
ในองศาที่พอเหมาะ ประกอบกับแรงสะบั ดข้อมือที่อ่อนช้อยแต่หนักแน่นของผู้บรรเลง
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ระนาดผืนนี้จึงจะสั่นกังวานรองรับความนุ่มนวลของไม้นวมที่กระหน่าลงมาได้อย่างสมศักดิ์
ศรี
คุณตาประพันธ์จึงเป็นตานานหนึ่งของผู้สร้างระนาด- เครื่องดนตรีที่เป็นพระเอก
ในศิลปวัฒนธรรมดนตรีวงปี่พาทย์มโหรีของไทย ในวลาเดีย วกันเสียงจากระนาดที่คุณตา
สร้างสรรค์ขึ้นก็ได้ขับกล่อมจิตใจคุณตาให้แจ่มใสมาตลอดชีวิต คุณตาเป็นดั่งนักศิลปะที่
บรรจงประกอบสร้ า งเครื่ อ งดนตรี ขณะเดี ย วกั น เครื่ อ งดนตรี ก็ ผู ก พั น เป็ น ดั่ ง ผู้ ที่ ม อบ
เสียงเพลงอันจรรโลงใจแก่เขา เสียงระนาดนาความชุ่มชื่นอิ่มอกอิ่มใจ ทุกจังหวะของการตี
เป็นดั่งการบาบัดทุกข์คลายความเศร้าหมอง มันเป็นความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตจนคุณตาต้อง
เที่ยวบอกลูกหลานให้หัดเล่นระนาดบ้าง แต่ก็ไม่เคยมีใครคิดจริงจัง ยิ่งเวลาผ่านไป พวก
เครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้าก็เข้ามา คุณตายังอดกลัวไม่ได้ว่ายังจะมีใครมาชวนเขาไปตีระนาด
ด้วยกันอีกไหมหนอ นับวันเสียงระนาดที่ดังก้องไปทั้งซอยเริ่มกลายเป็นเสียงที่ไม่มีใครคุ้นหู
ถูกแทนที่ด้วยเพลงรุ่นใหม่ที่ปร่าแปร่ง แต่กระแสนั้นรุนแรงถาโถมจนคุณตาต้องเพลา ๆ
จานวนครั้งที่ระนาดตีลง จากวันเว้นวัน เป็นอาทิตย์ละครั้ง จนกลายเป็นเดือนละครั้ง และ
ในท้ายที่สุ ดก็เหลือเพียงแค่ลุกขึ้นมานั่งตีระนาดเพื่อปลอบประโลมจิตใจตามประสาคน
กาลังเข้าสู่วัยชราเท่านั้น
ชีวิตคนทาระนาดที่คล่องแคล่วต้องสะดุดหยุดลงเมื่อคุณตามีอาการปวดท้องอยู่
บ่อย ๆ แต่เมื่ออาการปวดมาพร้อมกับความทรุดโทรมของร่างกาย คุณยายผู้เป็นภรรยาจึง
ต้องพาคุณตาไปโรงพยาบาลเพียงเพื่อจะพบว่าอาการปวดท้องนั้นไม่ได้เกิดขึ้นด้วยวัยที่ร่วง
โรยเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นเนื้อมะเร็งที่เติบโตแพร่กระจายไปทั่วท้อง คุณตาประพันธ์
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้ายและจากนั้นกระบวนการรักษาก็
เริ่มต้นขึ้น มะเร็งร้ายทาให้คุณตาต้องนอนโรงพยาบาลอยู่หลายวันเพราะไม่สามารถกิน
อาหารทางปากได้ จาเป็นต้องใช้สายยางในการป้อนอาหาร แม้กระทั่งน้าลายของตนก็ยัง
อาเจี ย นออกมา ที่โ รงพยาบาลคุณตาประพันธ์ได้แต่นอนหมดแรงรอคอยให้ ห มอและ
พยาบาลมากหน้าหลายตาวนเวียนเข้ามาทานู่นทานี่กับร่า งของตน คุณตาตัดสินใจทาทุก
อย่างด้วยแรงปรารถนาที่จะหายจากโรคร้ายไว ๆ เพื่อที่จะได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัว
อย่ างพร้ อมหน้ าพร้ อมตาและได้ตีร ะนาดที่ตนไม่ได้ตีมานาน คุณตาจึงเทียวไปเทียวมา
ระหว่างบ้านกับโรงพยาบาลอยู่นาน บ่อยครั้งเช่นกันที่คุณตาต้องจากบ้านไปพักรักษาตัวใน
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โรงพยาบาลนานนั บ สั ป ดาห์ และที่ โ รงพยาบาล ในขณะที่ ร่ า งกายไม่ มี พ ลั ง พอที่ จ ะ
เคลื่อนไหว คุณตานอนนิ่ง ทว่ารู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวรอบกาย เสียงเดิน เสียงพูดคุย
แม้กระทั่งเสียงหายใจของเตียงข้าง ๆ ล้วนตอกย้าถึงความแปลกแยกที่รู้สึกได้ ทั้งร่างกายนี้
ก็เหมือนไม่ใช่ของตน อยากกินแต่ก็กินไม่ได้ อยากขยับตัวแต่ก็ทาไม่ได้ คุณตาประพันธ์ก็
รับรู้ได้ด้วยร่างกายของตนเองแล้วว่าวาระจุดท้ายคงมาถึงในไม่ช้า
คุณตาประพันธ์เคยเปรยถึงความทรมานทางร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นจากการ
รักษาให้ภรรยาคู่ชีวิตฟัง
“ตั้งแต่ป่วยมากเข้านี่แกมักนอนหลับตา ไม่พูดอะไรทั้งวัน สีหน้าเรียบเฉย ถาม
อะไรก็ไม่ค่อยจะตอบ แกเหนื่อยที่ต้องรักษาตัวแล้วไม่มีอะไรดีขึ้น แกไม่อยาก
ให้ลูกหลานต้องมาลาบากเพราะมาดูแลแก ...”
“แกอยากกลับไปอยู่บ้าน อยู่เงียบ ๆ อยู่นี่ต้องโดนเจาะนู่นนี่ตลอด มันทรมานนะ...
บางทีแกคงอยากตีระนาด แต่ก็ทาไม่ได้ ถ้าอยู่บ้านนี่แกเป็นต้องตีระนาดทุกวัน แก
มีความสุข...”
สาหรับคุณตาประพันธ์ ท่านตัดสินใจที่จะทาให้การตายของท่านเกิดขึ้นในวิถีที่
ท่านปรารถนา ท่านได้แสดงเจตนาให้แพทย์และครอบครัวทราบอย่างชัดแจ้งว่าหากชีวิต
ดาเนินถึงวาระท้ายสุด ท่านไม่ปรารถนาการยื้อชีวิตทุกรูปแบบที่จะขัดขวางการตายตาม
ธรรมชาติ และท่านบอกให้ภรรยาและลูกพากลับ “บ้าน” ซึ่งสาหรับท่านแล้วคือที่สุดท้ายที่
คุณตาอยากกลับไปใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างสงบ
เมื่อครอบครัวพาคุณตากลับ มาดูแลต่อที่บ้าน ทุกคนมีความสุขมากขึ้น ระบบ
วัฒนธรรมครอบครัวแบบไทย ๆ ยังคงมีชีวิตโลดแล่นอยู่ในอีกหลายที่ที่ไม่ใช่เมืองที่วุ่นวาย
อย่างกรุงเทพมหานคร ลูกสาวคนหนึ่งของคุณตาเป็นพยาบาล ซึ่งหมายถึงการมีความรู้
และมีภาพของความเข้าใจและความคุ้นเคยกับความทรมานที่ผู้ป่วยต้องเผชิญในยามที่
ร่างกายอ่อนแอถึงที่สุด เธอและน้องสาวที่เป็นอาจารย์ทุ่มเทเวลาที่ว่างจากการทางานและ
ดูแลครอบครัวทั้งหมดให้พ่อ คอยดูแลทุกข์สุข เช็ดเนื้อเช็ดตัว ทาความสะอาด ป้อนอาหาร
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และยา คอยพูดคุยไต่ถามความรู้สึกด้วยความห่วงใย คุณตาได้อยู่รายล้อมด้วยหลาน ๆ ที่
เล่นอยู่รอบตัว โดยมีคุณยายอยู่เป็นเพื่อนและนอนเฝ้าทั้งคืนเพื่อให้คุณตาอุ่นใจว่าจะมีเธอ
อยู่ตรงนี้เสมอเมื่อคุณตาลืมตาขึ้นมาจากความอ่อนเพลีย
“แก (คุณตา) ไม่พูดอะไร แต่เรารู้ว่าแกคงเครียด เพราะเมื่อก่อนตอน
แกดี ๆ นี่ ใครเรียกไปไหนแกไปหมด ขนาดป่วยใหม่มีคนโทรมาชวน
ไปตีระนาด แกขี่รถเครื่องไปเลย แกรักของแกมากระนาดเนี่ย ตอนนี้
จะกินยังไม่ได้เลย...”
“ตอนนี้ก็ดูแลกันไป ยายไม่เครียด ลูก ๆ เขาช่วย ..... แล้วได้หมอมา
ดูบ่อย เราก็สบายใจว่ามีอะไรก็ปรึกษาเขาได้ .... ก็แค่ห่วงว่าเขาไม่
กิน กินอะไรก็ออกหมด ”
การตัดสินใจที่จะกลับมาอยู่บ้านของคุณตานั้นเป็นสิทธิของท่านที่ได้รับการเคารพ
ทีมแพทย์เยี่ยมบ้านรับหน้าที่ให้การดูแลคุณตาประพันธ์ที่ “บ้าน” ต่อจากแพทย์เจ้าของไข้
ที่ให้การรักษาที่โรงพยาบาล แพทย์ผู้ดูแลเล่าว่าครั้งแรกที่ได้พบคุณตาประพันธ์ท่านพูดคุย
น้อย บางครั้งแววตาของท่ านก็มองเหม่ออย่างเลื่อนลอย คงเป็นด้วยอาการป่วยคงทาให้
ท่านอยู่ในสภาวะเช่นนี้ เมื่อได้ทราบประวัติชีวิตของครอบครัวจากปากคาของคุณตาเอง
และจากการพูดคุยกับคุณยายและลูก ๆ อย่างลึกซึ้งทาให้ทีมแพทย์ได้ไขประตูเข้าสู่โลกที่
เงียบสงบของคุณตาที่ครั้งหนึ่งเคยมีสีสันแจ่มจ้า
“ผมเห็นระนาดวางอยู่ที่บ้าน....ก็ถาม คุณยายเล่าให้ฟังว่าตุณตาแกเป็นนักดนตรี
แกเลี้ยงครอบครัวมาจากการเป็นนักดนตรี แกสร้างระนาดด้วย เล่นระนาดด้วย
แล้วก็ทานาด้วย สิ่งเหล่านี้ทาให้แกภูมิใจที่ส่งลูก ๆ ทุกคนให้ประสบความสาเร็จได้
หมด มันคือความภาคภูมิใจของชีวิต...”
“สาหรับผมนั้น การได้ใช้เวลากับครอบครัวของผู้ป่วยก็มีความสาคัญไม่น้อยไปกว่า
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การดูแลรักษาผู้ป่วย อย่างคุณตานี่โชคดีที่ผมได้ทราบจากลูก ๆ แกว่าแกเป็นนัก
ดนตรี เลยช่วยให้ผมสามารถเข้าถึงแกและเข้าใจแกได้ง่ายขึ้น ..”
“ผมถามคุณตาว่า .. อยากฟังเสียงระนาดไหมครับ? หมอพอจะเล่นเป็น ผมรู้สึกได้
ว่าคุณตานั้นตาเป็นประกายแล้วบอกผมให้เล่นเพลงหลายเพลงที่แกชอบ ผมก็เล่น
ไม่เก่งนักแต่แกดูมีความสุขมาก เรามีข้อตกลงกันว่าแกจะต้องดีขึ้น เพื่อที่จะลุก
ขึ้นมาเล่นระนาดให้หมอฟัง ...”
ครั้งต่อมาทีมเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมคุณตาประพันธ์ก็ได้พบกับความประหลาดใจว่าคุณ
ตานั่งรออยู่ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานทางกายกันเกิดจากโรคนั้น
ได้บรรเทาลงอยากมาก เครื่องให้ยาใต้ผิวหนัง (syringe driver) ที่หมอติดให้คุณตานั้นช่วย
ให้อาการปวดและการคลื่นไส้ที่รบกวนการมีชีวิตของคุณตาลดลงอย่างมากจนเกือบจะไม่มี
ลูก ๆ เล่าว่าคุณตากระตือรือร้นและเฝ้ารอที่จะได้พบแพทย์เป็นพิเศษ แกบอกลูกหลานให้
อาบน้าทาความสะอาดร่างกายให้ เพื่อจะนาความสดชื่นกระปรี้ กระเปร่ากลับมาให้ร่างกาย
เมื่ อ เสี ย งระนาดที่ บ รรเลงโดยแพทย์ ดั ง ขึ้ น นั้ น เป็ น เวลาที่ คุ ณ ตากลั บ มาสดชื่ น อี ก ครั้ ง
บางครั้งก็นอนฮึมฮัมตามเสียงเพลง ช่างเป็นภาพที่แตกต่างกับเวลาที่มีใครสักคนเดินเข้ามา
เปิดบทสวดมนต์ ... ลูก ๆ เข้าใจว่าเสียงนั้นทาให้คุณตามีจิตนิวรณ์ไปสู่ความตายที่กาลังจะ
มาถึง แต่ไม่ว่าจะเล่นระนาด หรือทาบุญตักบาตร หรือแม้แต่การสวดมนต์ วิธีการใดก็
แล้วแต่ที่จะสร้างความสุขให้คุณตามีจิตใจที่สงบและโปร่งเบาได้นับเป็นเรื่องที่ดีที่สุ ดใน
ทัศนะของลู ก ๆ หลาน ๆ ช่ว งสั ป ดาห์ ที่ผ่ านไปนั้นคุณตารับประทานอาหารได้ดีและดู
เหมือนจะมีความสุขจากการได้พบคุณหมอ ผู้ซึ่งได้นาชีวิตของแกกลับมาอีกครั้ง บางวัน
เรี่ยวแรงและกาลังใจมามากพอที่จะทาให้คุณตาอยากจะพยักหน้าโต้ตอบกับลูกหลานได้
บรรยากาศของการดูแลจึงอบอวลไปด้วยความอบอุ่น
“ความต้องการของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่เรารู้ได้ เข้าใจได้ เข้าถึงได้ ขอให้เข้ามาด้วยใจที่
เปิดรับไม่ตัดสินคนไข้จากสิ่งที่เขามี สิ่งที่เขาเป็น ไม่เอาความยากดีมีจนหรือฐานะ
ทางสังคมเข้ามาตัดสิน...”
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“ผมมาเยี่ยมคุณตาเพื่อสิ่งนี้ (เล่นระนาด) ด้วย อาการทางกาย Syringe driver
ช่วยได้มาก คุณตาไม่ทรมานจากการปวดและคลื่นไส้ ชีวิตมีความสุขขึ้นมาก แต่ใน
ด้านจิตใจความเป็นคนป่วยระยะท้ายย่อมทาให้ชีวิตในแต่ละวันอาจต้องเหน็ด
เหนื่อยและเงียบเหงาไปบ้าง และผมก็มาเพื่อสิ่งนี้ด้วย มาเล่นระนาดให้แกฟัง ให้
แกมีรอยยิ้มและมีกาลังใจที่ได้รู้ว่าสิ่งที่แกรักได้กลับมาปลอบประโลมหัวใจให้แกใน
วาระสุดท้ายของชีวิต ...”
“อยากฟังเพลงอะไรอีกไหม” “ไม่ลุกขึ้นมาดวลระนาดกันหน่อยเหรอ” “กินต้มยา
หรือยัง อร่อยไหม ใครทา ยายเหรอ” พยาบาลคู่ใจผู้ซึ่งแวะเวียนมาเยี่ยมเยือนคุณตานอก
เวลางานอยู่บ่อย ๆ กล่าวประโยคเหล่านี้กับคุณตาประพันธ์ด้วยน้าเสียงเป็นกันเองเหมือน
กาลังคุยกับคนในครอบครัว “กินแล้ว อร่อย อืม” คุณตาตอบรับสั้น ๆ อย่างอ่อนแรงแต่
ให้ความร่วมมือ
เวลา 2 เดือนเศษที่ทีมเยี่ยมบ้านได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เป็นระยะเวลาที่
คุณตามีความสุข แม้จะไม่อาจมียาวิเศษใดที่ทาให้คุณตาหายจากโรคได้แต่การเยียวยาด้วย
หัวใจได้ช่วยให้คุณตาประพันธ์มีชีวิตระยะสุดท้ายอย่างมีคุณภาพ ตัวตนที่ดารงอยู่ไม่ได้
หายไปในยามที่เจ็บป่วย มันยังคงอยู่ในวิถีทางที่แม้จะแตกต่างจากเดิมไปบ้าง แต่ก็ยังไม่
หายไปไหน

“สาหรับคนป่วยระยะสุดท้ายเขาคงไม่ตอบเราหรอกว่าเขาอยากได้อะไรหรือ
ต้องการอะไร คนใกล้ชิดผู้ป่วยมีบทบาทสาคัญที่จะบอกหมอและพยาบาลว่าคนไข้
คนนี้เป็นคนยังไง ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร หน้าที่ของเราคือพยายามนาสิ่งเหล่านั้น
มาให้เขา เพราะเป้าหมายของเราคือการสร้างความสุขและคุณภาพชีวิต ถ้าเวลา
เหลือไม่มากนักก็ต้องทาให้ดีที่สุดที่จะไม่ให้เขามีทุกข์เพิ่มขึ้น ซึ่งก็ได้ช่วยครอบครัว
เขาด้วย...”
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ในกลางดึกของคืนวันหนึ่ง คุณตาประพันธ์ได้จากไปใน “บ้าน” หลังนั้น “บ้าน” ที่
ภรรยาและลูกหลานมารวมตัวกันอย่างอบอุ่นเพื่อรอส่งคุณตาไปสู่ที่ที่คุณตาปรารถนากัน
อย่างพร้อมหน้า “บ้าน” ที่ทุกคนพร้อมที่จะยอมรับวิถีแห่งธรรมชาติที่คุณตาได้เลือกแล้ว
เพราะพวกเขามั่น ใจตลอดระยะเวลาที่ผ่ านมาได้ม อบการดูแลที่ ดีที่สุ ด ให้ แ ก่คุ ณ ตาทั้ ง
หมดแล้ว
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
การเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ได้มีชีวิตสวยงามดังอุดมคติ ความคิดและการกระทา
ของผู้คนรอบข้างล้วนมีผลต่อความสุขและคุณภาพชีวิตระยะท้ายของผู้ป่วยอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ คนรอบตัวผู้ป่วยคือผู้ที่มักจะพกพาเอามาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาในการดูแล
ผู้ป่วยเสมอ มาตรฐานเป็นกรอบที่เข้ามากากับว่าควรทาอะไร อย่างไร เมื่อไร และที่ ใด
และมาตรฐานก็มักหมายถึงความเหมาะสมตามธรรมเนียม วัฒนธรรม หรือสิ่งที่เชื่อกัน หรือ
แม้แต่เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลที่ประกอบขึ้นจากความรู้สึกและอารมณ์ เท่า ๆ กับเป็น
ความคาดหวังที่ในหลายกรณีก็ไม่อาจเป็นจริงได้ และทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้ ป่ว ย
ระยะท้ายก็มกั มีมาตรฐานหรือสิ่งที่ตนคิดว่าเหมาะสมที่จะปฏิบัติต่อผู้ป่วยและบอกว่าผู้ป่วย
ควรได้รับการดูแลรักษาอย่างไร เช่น ด้วยกรอบทางวัฒนธรรมของความกตัญญู บุคคลคน
ในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดอาจจะอยากปกปิดความจริงเกี่ยวกับการเจ็บป่วยไม่ให้ผู้ป่วย
ทราบ อยากให้ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล อยากให้ผู้ป่วยซึ่งไม่มีความอยากอาหารทาน
อาหารให้ได้มาก อยากให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาในแบบที่ตนคิดว่าเหมาะสม เป็นต้น เหล่านี้
เป็นมาตรฐานที่พวกเขาใช้ประเมินความเหมาะสมและความถูกต้องในกระบวนการดูแล
ผู้ป่วยอยู่เสมอ ในอีกมุมหนึ่งอาจมีบุคคลในครอบครัวอี กกลุ่มหนึ่งเห็นแตกต่างกันหรือมี
มาตรฐานที่แตกต่างกันอย่างมากก็เป็นได้ ในขณะที่แพทย์ -พยาบาลอาจใช้มาตรฐานทาง
การแพทย์ปฏิบัติต่อผู้ป่วยและคนในครอบครัวอย่างเคร่งครัด เช่น การใช้เกณฑ์ หรือแบบ
ประเมินซึ่งเป็นวิธีการที่ตายตัวและไม่ยืดหยุ่นต่อสิ่งที่เป็นความจริงเชิ งประสบการณ์ของ
ผู้ป่วย

บ้านสุดท้ายของชีวิต | 137

ในการศึกษาความต้องการของบุคคล 3 ฝ่ายในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่ง
ได้แก่ ตัวผู้ป่วยเอง ครอบครัว หรื อผู้ดูแล และแพทย์ - พยาบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุด
โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบบริการ Hospice care ในประเทศไทยพบว่าความจริง
เชิงประสบการณ์ของผู้ป่วย หมายถึงสิ่งที่ผู้ป่วยรับรู้ เชื่อมั่น และแสดงออกต่อสิ่งนั้นอย่าง
ให้ความสาคัญ ซึ่งอาจเป็นคนละชุดของความจริงในมิติการแพทย์ก็เป็นได้ เช่น การวัด
ความปวดด้วยการใช้ pain scale อาจมีความคลาดเคลื่อนจากประสบการณ์จริงของผู้ป่วย
เช่น การวัดระบุว่าผู้ป่วยมีความปวดไม่มาก ในขณะที่ผู้ป่วยแสดงออกอย่างมาก หรือในทาง
กลับกัน เป็นต้น และในมิติของการค้นหาความต้องการของผู้ป่วยที่ทางการแพทย์มุ่งเน้น
การตอบโจทย์ความต้องการทางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณนั้น พบว่ามิติทางกายคือ
สิ่งที่การแพทย์และเครื่องมือทางการแพทย์ สามารถจัดการได้เป็นอย่างดีและลดความทุกข์
ทรมานให้กับผู้ป่วยได้เกือบจะสมบูรณ์แบบ แต่เมื่อต้องค้นหาและรับมือกับสิ่งที่ถูกนิยาม
อย่างกว้าง ๆ ว่า จิตใจ สังคม แล้วนั้น การแพทย์จะทาได้เพียงการจัดระบบของคาว่าจิตใจ
และสังคมออกเป็นหมวดหมู่ แล้วจึงหาคาตอบและนาคาตอบของผู้ป่วยเข้าไปบรรจุอยู่ใน
หมวดหมู่นั้น ดังนั้นการค้นหาความต้องการทางด้านจิตใจจึงเป็นเรื่องของการรับมือต่อ
ความเศร้ า และอารมณ์ ท างลบของผู้ ป่ ว ยและครอบครั ว มากกว่ า การท าความเข้ าใจ
ความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างจิตใจ ความรู้สึก อารมณ์และสิ่งอื่น ๆ ที่กว้างกว่า เพื่อจะ
สามารถสัมผัสได้ถึงสภาวะแห่งจิตใจนั้นอย่างแท้จริง การต่างใช้มาตรฐานที่แตกต่างนั้นอาจ
นามาซึ่งการละเลยหรือหลงลืมที่จะค้นหาสิ่งที่เป็นความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย หรือสิ่ง
ที่เรียกได้ว่าเป็น “ตัวตน” ของผู้ป่วยก็เป็นได้ โดยแนวทางหนึ่งที่นาเสนอไว้ คือ การค้นหา
ความปรารถนาที่แท้จริงของผู้ป่วยผ่านแนวคิด “ความเป็นตัวตน” และอัตลักษณ์ ของ
บุคคลนั้น ซึ่งมีสมมติฐานว่าตัวตนนี้เป็นสิ่งที่ถูกหล่อหลอมขึ้นจากระบบสังคมและไม่มีความ
ตายตัว แต่ตัวตนในเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีความหมายใหม่เ กิด ขึ้น
(emerging meanings) มาทดแทนหรือเพิ่มเติมเข้าไปในสิ่งที่เป็นแก่นหรือส่วนของความ
เป็ น ตัว ตนที่เปลี่ ยนแปลงได้ยากหรื อใช้เวลาในการเปลี่ ยนแปลงนานกว่าส่วนอื่น ๆ ซึ่ง
หมายถึงสิ่งที่ใช้กระบวนการตลอดชีวิตหล่อหลอมขึ้นมา อาทิ ความเชื่อพื้นฐาน ศรัทธา
ค่านิยม เป็นต้น การเจ็บป่วยร้ายแรงนั้นเข้ ามาเป็นวิกฤตหรือสถานการณ์ที่มีความท้าท้าย
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และส่งผลต่อสมดุลยในชีวิตของผู้ป่วยที่บีบคั้นให้ “ตัวตน” ถูกนามาใส่ในบริบทใหม่และ
ได้รับการกาหนดความหมายใหม่เพื่อให้ชีวิตเดินต่อไปได้
เมื่อกลับเข้าสู่ประเด็นว่าด้วยมาตรฐานที่ได้กล่าวมาข้างต้น มาตรฐานเหล่านี้ใน
กระบวนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเปรียบได้กับการเป็นขั้วอานาจที่มีอยู่เป็นจานวนมาก
และกาลังช่วงชิงพื้นที่และเวลาที่มีอยู่อย่างจากัดของผู้ป่วยในนามของการสร้างหนทางสู่
การตายที่ดี สมมติฐานประการหนึ่งเกี่ยวกับ “ขั้วอานาจ” หรืออานาจของบุคคลอื่นในการ
บงการการเจ็บป่วยและกระบวนการดูแลรักษาจนวาระสุดท้ายของชีวิตของผู้ป่วยนั้น คือ
การมีจุดเริ่มต้นจากการให้ความหมายของการเจ็บป่วย โดยเกือบจะทันทีที่ผู้ป่วยได้รับการ
วินิจฉัยด้วยโรคร้ายแรง สิ่งแรกที่เกิดขึ้นเกือบจะโดยทันทีคือการแปลงสภาพจากความเป็น
คน “ปกติ” เป็น “คนป่วย” ในสายตาของคนรอบตัวและในสายตาผู้ป่วยเอง
สถานภาพใหม่ของการเป็นผู้ป่วยในโลกทัศน์แบบไทยนี้มีความหมายถึง
1. ความอ่อนแอ นามาซึ่งการต้องการความช่วยเหลือและความเห็นอกเห็น
ใจ
2. ความไม่เหมือนเดิม ซึ่งหมายถึง การจะไม่สามารถทาสิ่งที่เคยทาได้ ไม่
สามารถใช้ชีวิตเป็นปกติได้
3. ความพึ่งพิง ซึ่งหมายถึง การขาดความสามารถในการคิดและกระทาอัน
เนื่องมาจากการป่วย ส่งผลให้อิสรภาพทางความคิดและการเป็นตัวของ
ตัวเองของผู้ป่วยจึงจาเป็นต้องหายไปหรือถูกทาให้ลดน้อย ผู้ป่วยจึงอยู่ใน
สถานภาพการเป็นชายขอบ (the marginalized group) ของ
กระบวนการดูแลรักษาและการใช้ชีวิตของพวกเขาเอง กระบวนการขั้ว
อานาจเช่นนี้ ทาให้การตายเป็นเรื่องของสังคม ตราบเท่าที่มันยังต้องมี
“คนอื่น” นอกจากตัวของผู้ที่กาลังตายเข้ามาเกี่ยวข้องในการตายนั้นด้วย
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้โดยสรุป ทั้งจากกรณีศึกษาและโดยสมมติฐานทางทฤษฎีและ
แนวคิดที่ผู้เขียนมีต่อคาว่า “บ้าน” และการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง
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ของชีวิตเราทุกคนนั้น พบว่า “บ้ าน”สุ ดท้ายของผู้ป่ว ยนั้นในความเป็นจริงมิได้มีความ
หมายถึงบ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยแต่เพียงอย่างเดียว บ้านในความหมายแบบสาเร็จรูปและ
ตายตัวและยึดติดกับโครงสร้ างทางภาษานั้นมีความหมายน้อยลงต่อการตายของใครสักคน
ที่กาลังใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่และแนวคิดสภาวะหลังสมัยใหม่ของสังคม
“บ้าน” สุดท้ายของชีวิตน่าจะถูกมองในฐานะสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยและค่อย ๆ มี
ความหมายที่ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ทว่ายังคงปรับเปลี่ยนและลื่นไหลได้ผ่านปฏิสัมพันธ์และ
ความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่าง “มนุษย์ ในความเป็นตัวตน อานาจ เทคโนโลยี และ
จินตนาการ ในบริบทของพื้นที่และเวลาในสังคมปัจจุบัน”

...... บทที่ 6 ......
ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย :
ประสบการณ์ประเทศอังกฤษ และ ไทย

ถ
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อดบทเรี ยนการพั ฒนาระบบการบริ บาลเพื่อคุณ ภาพชีวิตระยะท้า ย:
ประสบการณ์ ประเทศอั งกฤษและไทย

นับตั้งแต่การจัดให้แนวทางการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) เป็น
มติขององค์การอนามัยโลกในปี ค.ศ.2014 การดูแลแบบประคับประคองในฐานะที่เป็น
สาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์สาขาหนึ่งและในฐานะของแนวคิดที่ได้รับการยอมรับ
และนาไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างรูปธรรมของการเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยระยะ
ท้ายอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้น ประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลก รวมทั้ง
ประเทศไทยได้ยกระดับความเป็นทางการและส่งสัญญาณการยอมรับรวมทั้งทรัพยากร
สนับสนุนในการขับเคลื่อนเพื่อวางรากฐานการดูแลแบบประคับประคองให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
ระบบและอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี ก่อนหน้ามติดังกล่าวขององค์การอนามัยโลก อาจกล่าวได้ว่าสถานะ
ของการดูแลแบบประคับ ประคอง เป็ น ส่ ว นหนึ่งของระบบบริการสุ ขภาพที่ได้รั บ การ
ยอมรับและ อย่างไรก็ดี ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกล้วนมีความเฉพาะตัวในด้านที่ว่าด้วยจุด
กาเนิด ความคาดหวัง และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบริการเพื่อการบริบาลคุณภาพ
ชีวิตระยะท้าย ทั้งยังแตกต่างกันในเชิงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่อโครงสร้างของ
ระบบริการสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงในทัศนะของสังคมต่อการบริบาลคุณภาพชีวิต
ระยะท้าย
การเรี ย นรู้ ว่าด้ว ยการพัฒ นาระบบการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้ายจาก
ประสบการณ์ที่แตกต่างนั้นอาจมีส่วนช่วยให้เรามองเห็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของตนเอง
ได้ชัดขึ้น
(1) ประสบการณ์อังกฤษ
อังกฤษเป็ น ประเทศจุ ด ก าเนิ ด และพั ฒ นาการของการให้ การดู แลผู้ ป่ว ยระยะ
สุดท้ายที่จัดเชนและต่อเนื่องมากที่สุดในโลก ทั้งยังเป็นผู้นาในด้านการบริบาลเพื่อคุณภาพ
ชีวิตระยะท้ายของโลก รายงาน The Quality of Death Index 2015 ชี้ชัดว่าอังกฤษเป็น
ประเทศที่ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงระบบต่าง ๆ ที่เอื้อให้การตายของพวกเขาเกิดขึ้นอย่างมี
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คุณภาพได้ ประชาชนชาวอังกฤษคือกลุ่มที่การตายเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพมากที่สุดในโลก
ในรายงานยังชี้ว่ากว่าร้อยละ 30 ของชาวอังกฤษที่กาลังเช้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิตได้รับ
การดูแลแบบฮอสพิสแคร์ในช่วงใดช่วงหนึ่ง และจานวน 9 ใน 10 คนได้กลับไปเสียชีวิตที่
บ้าน ที่สาคัญผลการวิจัยสนับสนุนว่าการได้รับการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้ายทาให้
ผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากการมีความสุขเพิ่มขึ้น ทุกข์ทรมานและเจ็บปวดน้อยลง จานวนไม่
น้อยสามารถมีชีวิตได้นานกว่าที่คาดไว้
อังกฤษใช้เวลากว่าหนึ่งศตวรรษในการวางรากฐานของฮอสพิสและฮอสพิส แคร์
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ให้การดูแลแบบฮอสพิส จานวน 280 แห่ง
กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศและเป็นต้นแบบการเรียนรู้ของอีกหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้ง
ประเทศไทยในเรื่องของแนวคิดและการวางระบบการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย
โครงสร้างทางสังคมและการประกอบสร้างจิตวิญญาณของการดูแลประชาชนและสังคม
การดูแลและให้การบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้ายหรือฮอสพิสแคร์ในประเทศ
อังกฤษนั้นเติบโตมาจากโครงสร้างทางสังคม (social structure) ที่เหมาะสม โครงสร้าง
ทางสังคมเปรียบเสมือนดินและสภาพภูมิอากาศในพื้นที่หนึ่ง ๆ ในพื้นที่ที่อากาศหนาวและ
มีความชุ่มฉ่าจากฝนที่ตกตลอดทั้งปีรวมทั้งแสงแดดกระจ่างใสในฤดูร้อนนั้นอาจทาให้ต้นไม้
บางประเภทสามารถเจริ ญงอกงามได้ดี ดินที่อุดมด้ว ยแร่ธ าตุเป็นคุณกับต้นไม้นั้ น มาก
พอที่จะทาให้มันแผ่กิ่งก้านเป็นร่มเงาและพากันออกดอกออกผลจนมากพอที่เลี้ยงดูคนได้
ทั้งประเทศ แต่สภาวะอากาศและดินเดียวกันนี้เองก็ไม่เป็นมิตรเอาเสียเลยกับต้นไม้บาง
ประเภท อากาศอันแสนขมุกขมัวอาจทาให้ต้นไม้ที่ต้องการแดดต้องตายและสูญพันธุ์ไปใน
เวลาไม่นาน ฮอสพิสแคร์ก็เช่นเดียวกับต้นไม้ มันต้องการดินและภูมิอากาศที่เหมาะสม
ต้องการการดูแลเอาใจใส่จากมนุษย์ไม่น้อยไปกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นใดในโลก
โครงสร้างทางสังคมของประเทศอังกฤษอาจเรียกได้ว่าเป็นเสมือนทั้งดินและสภาพ
ภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเติบโตของฮอสพิสแคร์ โครงสร้างทางสังคมได้ถูกสร้ างผ่าน
ประวัติศาสตร์และมีปฏิสัมพันธ์กับปัจจุบันและกาลังปรับตัวเข้าสู่อนาคตนั้นมีอิทธิพลอย่าง
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ยิ่งต่อการหล่อหลอมวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของผู้คนในสังคมให้เปิดใจกว้างต่อฮอสพิส
แคร์ โดยในที่นี้จะขอหยิบยกโครงสร้างทางศาสนามาอภิปรายไว้คร่าว ดังนี้
ผู้เขียนขอนาเสนอสมมติฐานว่าศาสนาคริสต์ในประเทศอังกฤษนั้นมีความสาคัญ
ต่อฮอสพิส และฮอสพิส แคร์ ใ น 2 ลั กษณะ คือ ศาสนาในฐานะเมล็ ดพันธุ์ฮอสพิส และ
ศาสนาแห่งบูรณาการ
 ศาสนาในฐานะเมล็ดพันธุ์ฮอสพิส การพัฒนาระบบของประเทศ
อังกฤษมีจุดเริ่มต้นและประสบการณ์ที่แตกต่างจากแนวทางที่กาลัง
พั ฒ นาอยู่ ใ นประเทศไทย สื บ เนื่ อ งจากจุ ด ก าเนิ ด ของฮอสพิ ส ใน
อังกฤษที่ตั้งต้น จากหลั กการทางศาสนาคริส ต์ข องการดู แลเพื่ อ น
มนุษย์ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 ในช่วงต้นของพัฒนาการฮอสพิสจึง
อยู่ในฐานะขององค์กรทางศาสนาที่ไม่แสวงหาผลกาไร (religious
charity) มากกว่าที่จ ะเป็นระบบบริการสุ ขภาพอย่างเช่นปัจจุบัน
ความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างศาสนากับฮอสพิสนี้ปรากฏชัด
ตามชื่อของฮอสพิส มากมายในอัง กฤษที่ ถู กตั้ งชื่ อ ตามนั กบวชใน
คริ ส ตศาสนา อาทิ เช่ น St Oswald’s ในเมื อ ง Newcastle St
Mary’ s ใ น เ มื อ ง Birmingham ห รื อ St Ann’ s ใ น เ มื อ ง
Manchester St David’s ใน Newport หรือ St Luke’s เป็น
 ศาสนาแห่ ง บู ร ณาการ คื อ การที่ ศ าสนาเข้ า สู่ ร ะบบการแพทย์
สมัยใหม่ ปรากฏการณ์นี้เป็นบูรณาการหลักทางธรรมเข้ากับชีวิต
ทางโลก ทาให้เกิดการตีความฮอสพิสใหม่จนสามารถยกระดับจาก
การเป็นสัญลักษณ์ของความตายไปสู่การบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยระยะท้ายที่ให้ความสาคัญกับการศึกษาค้นคว้าวิจัยและ
การฟังเสียงความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อจัดการดูแล
อย่ า งเป็ น องค์ ร วมที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของผู้ ป่ ว ยอย่าง
แท้จริง
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จะเห็ น ได้ว่าจุ ดเริ่ มต้น ของฮอสพิส คือรูปแบบหนึ่งของการสงเคราะห์ ที่องค์กร
ศาสนาจัดให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากและเป็นการสงเคราะห์แบบสาธารณกุศลที่ผู้คนส่วนใหญ่
ของประเทศเข้าถึงได้ และด้ว ยรากฐานเช่นนี้เองที่ต่อมา Cicely Saunders สามารถ
ยกระดับให้ฮอสพิสถูกตีความใหม่ในฐานะที่เป็นฮอสพิสแคร์หรือระบบการดูแลผู้ป่วยระยะ
สุ ด ท้ า ย ปั จ จุ บั น National Health Service (NHS) ซึ่ ง ท าหน้ า ที่ บ ริ ห ารระบบบริ ก าร
สุขภาพของอังกฤษระบุให้ฮอสพิสแคร์เป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย (free of charge) สาหรับ
ผู้ป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่หาย เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเข้าสู่ ระยะสุดท้ายไม่ว่าระยะเวลาที่
เหลืออยู่นั้นจะยาวนานเท่าไรก็ตาม ผู้ป่ วยสามารถเลือกรับการดูแลแบบฮอสพิสแคร์ได้
นอกจากนี้ องค์กรท้ องถิ่น (counsil) ในอังกฤษเป็นอีกหน่ว ยงานหนึ่ งที่ใ ห้ งบประมาณ
สนับสนุนฮอสพิสแคร์ผ่านการดูแลในบ้านพักคนชรา (nursing home) อังกฤษจัดว่าเป็น
ประเทศที่มีการจัดประเภทหรือกลุ่มของระบบริการสุขภาพให้ตอบโจทย์ความหลากหลาย
และความต้องการเฉพาะของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีประเทศ
หนึ่งในโลก
กว่าที่ฮอสพิส แคร์ จ ะได้รั บ การยอมรับจากสั งคมและได้รับความเชื่อถือว่าเป็น
ระบบการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้ายสาหรับคนทุกคนนั้นก็ไม่ใช่เส้นทางที่โรยด้วย
หลี บ กุ ห ลาบ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในการบุ ก เบิ ก ที่ เ ป็ น การท้ า ทายอ านาจผู ก ขาดของ
การแพทย์กระแสหลักที่สร้างการครอบงาและกากับวิถีชีวิตของผู้คนตั้งแต่เกิดจนตาย และ
ในสังคมที่บรรยากาศทางวิชาการเปิดกว้าง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการทดสอบ
ความคิดความเชื่อด้วยข้อมูลข้อเท็จจริง ตลอดจนการวัดผลสัมฤทธิ์ย่อมต้องเกิดขึ้นอย่าง
เข้มข้น แนวคิดฮอสพิสแคร์แนวใหม่จึงถูกตั้งคาถามทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติและต้อง
พิสูจน์คุณค่าของตัวเองให้ปรากฏชัด
จุดเปลี่ยนผ่านสู่ฮอสพิสแคร์แนวใหม่: บทบาทของการศึกษาวิจัยเรื่องการตายในมิติทาง
สังคม
บูรณาการระหว่างศาสนากับการแพทย์นั้นแม้จะทาให้ฮอสพิสในอังกฤษเติบโตโดย
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและส่งผลให้เกิดการยอมรับของสาธารณชนถึงบทบาทและ
คุณค่าของฮอสพิสแคร์อย่างกว้างขวาง แต่ความเป็นศาสนานั้นเองก็อาจเป็นกาแพงสู งที่
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สกัดกันมิให้ผู้มีความแตกต่างทางศาสนาจากชาวอังกฤษส่วนใหญ่ซึ่งนับถือคริสตศาสนา
นิ ก ายโพรแทสเทน (Protestant) เข้ า ถึ ง การตายดี ผ่ า นฮอสพิ ส แคร์ ไ ด้ เมื่ อ มองดั ง นี้
อุดมการณ์ทางศาสนา (religious ideology) ก็จะเป็นตัวขัดขวางการเข้าถึงอุดมคติของ
ฮอสพิสแคร์เสียเอง (idealized state of good death)
ในวาระหนึ่ง Saunders ได้ปรารภถึงความจาเป็นที่ฮอสพิสแคร์ต้องตีความศาสนา
ในมิติที่แตกต่างไปจากเดิมเพื่อให้เกิดความหมายที่นาไปปฏิบัติหรือจับต้องได้และเข้าใจได้
ตลอดจนมีประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ได้ในทางโลกได้ (secular world) ดังนั้นการเปิดใจ
กว้างเพื่อฟังเสีย งของผู้ป่ว ยจึ งเป็ น หนทางหนึ่งจะสามารถทลายข้อจากัดดังกล่าวลงได้
เพราะเสียงของผู้ป่วยคือเรื่ องราวของประสบการณ์หลากหลาย สะท้อนความแตกต่าง
พื้นฐานทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบประเพณี และความเชื่อถือที่แต่ละบุคคลยึดเป็นสรณะ
แต่ ค วามหลากหลายเหล่ า นี้ มี จุ ด ร่ ว มของการเดิ น ทางสู่ จุ ด สุ ด ท้ า ยของชี วิ ต ด้ ว ยกั น
Saunders ได้เล่าถึง การใช้ศาสนาให้เกิดความหมายในทางโลกนั้นและหลุดจากกรอบ
ของการตี ค วามศาสนาในมุ ม ที่ คั บ แคบนั้ น จึ ง เท่ า กั บ การเปิ ด โอกาสให้ ทุ ก คนเข้ า ถึ ง
และฮอสพิสก็จะสามารถเข้าถึงคนโดยปราศจากการแบ่งแยกเช่นเดียวกัน
หากมองแบบอุดมคติคงไม่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนักหากอัตลักษณ์ (identity) และ
ภาพลักษณ์ (image) ของฮอสพิสและฮอสพิสแคร์จะเป็นตัวแทนของการเสียสละและการ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ นักสังคมวิทยา Bradshaw (1996) ได้ให้คานิยามฮอสพิสแคร์ว่าเป็น
การถ่ายทอดความรักเพื่อนมนุษย์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (love-in-action) ด้วย
รากฐานดังกล่าวส่งผลให้การดาเนินงานของฮอสพิสในอังกฤษสามารถเข้าถึงผู้คนและได้รับ
การยอมรับ จนพัฒนากลายเป็นโครงสร้างหนึ่งที่สาคัญในระบบริการสุขภาพของประเทศ
อังกฤษ หรือ National Health Services (NHS)
แม้ระบบศาสนาในอังกฤษถูกบูรณาการเข้ าไปในระบบบริการแบบฮอสพิสแคร์
ตั้งแต่จุดตั้งต้น ถึงกระนั้นศาสนาก็มิใช่ปัจจัยเดียวที่สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบบริการ
ฮอสพิสแคร์ ประเทศอังกฤษให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบเรื่อง
การตายที่เกิดขึ้นในสังคมนับตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 เป็นต้นมา ผลงานชิ้นสาคัญที่เปิดมุมมอง
ของสาธารณชนสู่โลกของผู้ป่วยที่กาลังอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต อาทิ ความทุกข์ทรมาน
ของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่รอความตายอยู่ที่บ้านอย่างโดดเดี่ยวจานวน 7,050 คน
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การดูแลทีเ่ คารพในความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วย

“ครั้ ง หนึ่ ง ผมเคยดู แ ลผู้ ป่ ว ยคนหนึ่ ง เป็ น
ระยะเวลายาวนานเกือบปีโดยไม่ได้พบหน้า
กัน เราติดต่อกันโดยการส่งข้อความทางมือ
ถือ ... ผู้ป่วยท่านนั้ นเป็นสามีและเป็ น พ่ อ
ของใครบางคนซึ่งไม่ต้ องการให้มีคนแปลก
หน้าแวะเวียนมาที่บ้าน ครอบครัวนี้เลือกที่

จะใช้ช่วงเวลาสุดท้ายอยู่ด้วยกันโดยลาพัง
อย่างสงบ”

( Marie Curies Memorial Foundation,
1952) ตลอดจนภาพของความขาดแคลน
และการปล่ อ ยปะละเลยสภาพความ
เป็ น อยู่ ข องผู้ ย ากไร้ แ ละผู้ โ ดดเดี่ ย วใน
บ้ า นพั ก คนชรา (Hughes, 1960) ท าให้
สังคมตื่นตัวและตั้งคาถามว่าสังคมจะอยู่
กันอย่างไร คาถามต่อ NHS ถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุที่
กาลังเผชิญความตายเหล่านี้ และในอีกมุม
หนึ่ ง การศึ ก ษาของ Hinton (1960) ใน
โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ในลอนดอนได้
ตั้งประเด็นความไม่ใส่ใจของแพทย์ในการ
สื่ อ สารและให้ ข้ อ มู ล กั บ ผู้ ป่ ว ยที่ ก าลั ง รอ
คอยที่จะรับรู้ชะตาชีวิตของตนเองอย่างใจ
จดจ่ อ ส่ ง ผลให้ ผู้ ป่ ว ยเหล่ า นั้ น ตกอยู่ ใ น
สภาวะที่ มื ด มน ไม่ อ าจก้ า วเดิ น ต่ อ ไป
ข้างหน้าและปลดเปลื้องสิ่ งที่ค้างคาใจเพื่อ
เตรียมพร้อมจะเผชิญความตายที่กาลังจะ
มาถึงได้ ถึงกระนั้นมุมมองว่าฮอสพิสเป็น
เสมือน “ที่ ๆ จะมาตาย” (death place)
หรื อ ที่ ที่ เ ข้ า มาแล้ ว จะไม่ มี ชี วิ ต กลั บ ไปก็
ยังคงมีอยู่
ก า ร ดู แ ล แ บ บ ฮ อ ส พิ ส แ ค ร์ นั้ น มี
หลักการชัดเจนที่จะให้การบริบาลคุณภาพ
ชี วิ ต ในระยะท้ า ยอย่ า งเคารพในคุ ณ ค่ า
ตัวตนและความปรารถนาของผู้ป่วยซึ่งเป็น
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หลักการพื้นฐานของการเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ป่วย
ได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวม (holistic care) ซึ่งประกอบไปด้วยมิติต่าง ๆ ของการ
ดู แ ลที่ ต้ อ งจั ด ให้ สั ม พั น ธ์ แ ละเชื่ อ มโยงต่ อ กั น อย่ า งเป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น ทั้ ง ของผู้ ป่ ว ยและ
ครอบครัวหรือผู้ดูแลผู้ป่วย ดังนี้ ด้านการแพทย์ ด้านการจัดการอารมณ์ความรู้สึก ด้าน
สังคมของการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ อื่น ด้านจิตใจ ด้านจิตวิญญาณ ซึ่งเชื่อว่าจะทาให้ผู้ป่วยเริ่ม
กระบวนการปรับตัวและสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุขมากขึ้น และเมื่อผู้ป่วย
จากไปแล้ว ฮอสพิสแคร์ยังให้บริการดูแลในมิติสังคม อารมณ์และการปรับตัวแก่ครอบครัว
และผู้ใกล้ชิดของผู้ป่วยที่ต้องเผชิ ญกับความโศกเศร้า บ่อยครั้งได้เกิดกลุ่มของผู้ดูแลผู้ป่วย
ที่ได้มาพบกัน มาแลกเปลี่ยนความคิดและให้กาลังใจสนับสนุนกันและกันจนพัฒนาเป็น
ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและมีส่วนในการปลอบประโลมกันได้อย่างดี ทาให้ผู้ดูแลเหล่านี้
สามารถผ่านวันเวลาที่ยากลาบากของการสูญเสียไปได้อย่างราบรื่นขึ้น
อย่ า งไรก็ ดี แม้ สั ง คมอั ง กฤษและชาวอั ง กฤษทุ ก เพศทุ ก วั ย จะมี ค วามคุ้ น เคย
กับฮอสพิสแคร์ในฐานะการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้ายอย่างดีและยาวนานเพียงไร ก็
มิได้หมายความว่าพัฒนาการของฮอสพิสแคร์จะเสถียรและถึงจุดอิ่มตัว การวิจัยและ
ทดลองเพื่อยกระดับบริการยังคงเป็นเรื่องที่ทาอย่างต่อเนื่อง ประสบการณ์ของผู้ป่วยต่อ
ฮอสพิสแคร์มีผลในการกาหนดประเด็นการวิจัยแม้กระทั่งกาหนดวาทกรรมทางสังคม ด้วย
เหตุนี้เองที่ทาให้ในปัจจุบันฮอสพิสแคร์ในอังกฤษถูกพัฒนาออกไปอย่างแตกต่าง และ
หลากหลายทั้งในมิติของปรั ชญาการทางาน การกาหนดคุณค่าในนามของพันธกิจของ
องค์กร และการจัดบริการที่สะท้อนพันธกิจดังกล่าว (Stevens et al., 2011)
ระบบอาสาสมัคร
ฮอสพิสในอังกฤษมีรายได้หลักจากเงินบริจาคและกิจกรรมหารายได้การกุศล เช่น การเปิด
ร้านค้าของฮอสพิส (hospice shop) เพื่อขายของใช้มือสองที่มีผู้คนนามาบริจาคนารายได้
เข้ า ฮอสพิ ส และอี ก ประมาณร้ อ ยละ 32 ( http://www.bbc.com/news/magazine34452836) ของค่าใช้จ่ายเพื่อฮอสพิสแคร์ทั่วประเทศได้นับการสนับสนุนจาก National
Health Service (NHS) เจ้าหน้าที่ในฮอสพิสรวมทั้งผู้ให้การดูแลแบบฮอสพิสแคร์ตามบ้าน
ผู้ป่วยจานวนมากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ประจาที่มีเงินเดือนแต่พวกเขาเป็นอาสาสมัคร มีตัวเลข
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ระบุว่าในแต่ละปีชาวอังกฤษจานวนไม่น้อยกว่า 125,000 คนสมัครเข้ามาช่วยกิจกรรมของ
ฮอสพิส พวกเขาประกอบไปด้วยคนในวัยหนุ่มสาวและผู้สูงอายุ ฮอสพิสและองค์กรท้องถิ่น
จะให้ความรู้และการฝึกอบรมแก่อาสาสมัครอย่างสม่าเสมอ เป็นที่ยอมรับว่าอาสาสมัครมี
บทบาทโดดเด่นอย่างมากในการเติมเต็มชีวิตของผู้ป่วยไม่ให้โดดเดี่ยวและอ้างว้างจนเกินไป
ด้วยการมาอยู่เป็นเพื่อน พาไปเดินเล่น ดูแลช่วยเหลืองานเล็ก ๆ น้อยภายในบ้านของผู้ป่วย
ทาอาหารให้ผู้ป่วย หรือเพียงแค่นั่งจับมือเป็นกาลังใจให้ผู้ป่วยอย่างเงียบ ๆ นอกจากนี้
อาสาสมัครเหล่านี้ยังช่วยจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อหารายได้และเป็นเจ้าหน้าที่ประจาของ
ร้านค้าหรือในร้านน้าชาของฮอสพิส อาสาสมัครเหล่านี้ส่วนใหญ่ทางานกับฮอสพิสอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน
การกากับและดูแลมาตรฐาน
การกากับมาตรฐานและวัดคุณภาพบริการโดยเฉพาะจากมุมมองและการรับรู้ของผู้ป่วย
และผู้ดูแล การกากับมาตรฐาน การตรวจสอบและประเมินคุณภาพเป็นกลไกสาคัญที่จะ
ทาให้การดูแลแบบฮอสพิสแคร์สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์แท้จริง
ต่อสังคม การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุในสถานรับดูแลไม่ว่าจะเป็นฮอสพิสหรือบ้านผู้สูงอายุ
(nursing home) นั้ น เป็ น ภาคบริ การที่มีการขยายตัว สู ง ในฝั่ งที่ให้ บริการโดยเอกชนก็
นับเป็นธุรกิจที่มีกาไรนับล้านปอนด์ นอกจากนี้การมีระบบการบังคับใช้และบทลงโทษที่เอา
จริงเอาจังเป็นสิ่งสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน สังคมอังกฤษมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
ของบริการสุขภาพทั้งที่เป็นทางการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการตรวจสอบที่ไม่เป็น
ทางการมีบทบาทที่เข้มข้นในการเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่เป็นมุมมืดของระบบบริการสุขภาพสู่
สาธารณชน เช่น ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2016 รายการ Panorama โดยสถานีโทรทัศน์
BBC ของอังกฤษได้เผยแพร่ ความจริ งที่น่ าเศร้าที่เ กิดขึ้นในบ้ านพั กเพื่ อการดู แล (care
home) แห่งหนึ่งและในบ้านพักคนชรา (nursing home) อีกแห่งหนึ่งในมณฑลคอร์นวอล
ทั้งสองที่บริหารงานโดยเอกชนรายเดียวกัน และเป็นสถานที่ที่ให้บริการและการบริบาล
ผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยระบบฮอสพิสแคร์ สารคดีชิ้นนี้เป็นการแอบถ่ายทาโดย
นักข่าวที่แจ้งความประสงค์ที่จะขอรับบริการ respite care เป็นเวลา 10 วันและต้องจ่าย
ค่าดูแลสัปดาห์ละ 750 ปอนด์ และนักข่าวอีกคนหนึ่งได้สมัครมาเป็นเจ้าหน้าที่ให้ความ
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ช่วยเหลือคนชราที่บ้านพักคนชรา ในขณะที่ฮอสพิสแคร์ถูกประกาศให้เป็นระบบการดูแลที่
เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างสูงสุดในการปฏิบัติต่อผู้ป่วย แต่สิ่งที่นักข่าวทั้ง
สองได้ประจักษ์แก่สายตาคือบรรยากาศของสถานที่ที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ ความหยาบ
กระด้ า งและหยาบคายของเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านให้ ก ารดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยและ
ผู้สูงอายุที่ทั้งป่วยและเปราะบางที่สุด ในกรณีหนึ่งผู้ป่วยสูงอายุซึ่งเป็นโรคสมองเสื่อมระยะ
สุ ด ท้ า ยซึ่ ง ต้ อ งการการดู แ ล 24 ชั่ ว โมงกลั บ ถู ก ปล่ อ ยทิ้ ง ให้ อ ยู่ โ ดยล าพั ง และเมื่ อ เธอ
หวาดกลัวและร้องขอความช่วยเหลือตลอดเวลา เธอขอร้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยกุมมือเธอไว้
เจ้าหน้าที่กลับปฏิเสธและใช้คาพูดรุนแรงและไม่สุภาพกับเธอ เป็นภาพที่สะเทือนใจผู้พบ
เห็นเป็นอย่างมาก ผู้สูงอายุบางรายถูกปล่อยให้นอนจมสิ่งปฏิกูลเป็นเวลาข้ามวัน การร้อง
ขอความช่วยเหลือไม่เป็นผล เพราะเจ้าหน้าที่ไม่ตอบสนองและบอกให้รอก่อน ซ้าร้ายมี
การนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่หมดอายุไปนานถึง 2 ปีมาให้ผู้ป่วยรับประทาน โดยฉลาก
เก่าถูกลอกทิ้ง และแปะทับด้วยฉลากใหม่ที่เขียนขึ้นเอง ซึ่งความจริงและคลิปวีดีโ อนี้ถูก
นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็ น แพทย์ และนั กวิช าการ รวมทั้งส่งให้ องค์กรตรวจสอบและกับ
มาตรฐาน และญาติ ข องผู้ สู ง อายุ เ หล่ า นั้ น ได้ ดู ส่ ง ผลให้ บ้ า นพั ก คนชราถู ก ปิ ด (BBC
Panorama – Nursing Homes Undercover, 21 November 2016)
นอกจากระบบก ากับ มาตรฐานอย่ า งไม่ เป็น ทางการของการตรวจสอบแบบที่
เรียกว่า anonymous client ดังที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังพบว่าลักษณะสาคัญของระบบ
กากับมาตรฐานในอังกฤษมีความน่าสนใจตรงที่เป็นระบบที่เปิดกว้างต่อการเข้าถึงข้อมูล
ละเอียดอ่อนต่อความหลากหลาย และบูรณาการกับเทคโนโลยี ดังเช่น
▪ ใช้ข้อมูลจากผู้ป่วยเพื่อปรับปรุงระบบการจัดการที่เพิ่มประสิทธิภาพใน
การส่งต่อและการดูแลต่อที่บ้าน
▪ การเข้าถึงบริการของคุณกลุ่มน้อย เช่น กลุ่มเด็ก และกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมี
วัฒนธรรมและความต้องการที่แตกต่าง
▪ การพั ฒ นาระบบ “ehospice” เพื่ อ รองรั บ สภาวะของสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไปโดยเทคโนโลยี โดย ehospice จะเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้
และองค์ความรู้ที่ทาหน้าที่เชื่อมต่อทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการทั่วโลกเข้า
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ด้ ว ยกั น และเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร รู ป ภาพ งานวิ จั ย นวั ต กรรมใหม่
นโยบาย ความช่ ว ยเหลื อ งานอี เ ว้ น ท์ ต่ า ง ๆ และอื่ น ๆ อี ก มากมาย
โดยนัยยะนี้วาทกรรมทางสังคมของฮอสพิสแคร์จะเกิดขึ้นบนเครือข่าย
ออนไลน์และโลกเสมือนจริง ประสบการณ์เฉพาะพื้นที่ (expertise) และ
เฉพาะบุคคล (experience) จะเป็นอุปสรรคน้อยลงต่อการเรียนรู้เรื่อง
การตายและประเด็นอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
▪ การแยกปฏิบัติหรือการดูแลออกจากบริบทหรือสถานที่ เพื่อให้ฮอสพิส
แคร์ ไ ม่ ถู ก นึ ก ถึ ง ในภาพของสถานที่ ต าย และเพื่ อ ให้ ถู ก นึ ก ถึ ง และมี
ภาพลักษณ์ของรูปแบบริการที่จัดโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางซึ่งสามารถ
เกิดขึ้นที่ใดก็ได้ที่ผู้ป่วยปรารถนา และจะยืดหยุ่น ต่อการตอบสนองความ
ต้องการด้านอื่น ๆ ของผู้ป่วยและผู้ดูแลอีกด้วยเพราะสถานที่ถูกมองเป็น
เพียงที่รองรับบริการไม่ใช่ตัวกาหนดกรอบของบริการดังเช่นความเป็น
โรงพยาบาล แนวคิดการแยกและเน้นฮอสพิสแคร์ให้ถูกรับรู้ในมุมปฏิบัติ
เช่นนี้ถูกโจมตีว่าละเลยความสาคัญและศักยภาพที่สถานที่จะเป็นที่บ่ม
เพาะให้ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่แวดล้อมชีวิตในวาระสุดท้ายและการตาย
เกิดขึ้นได้ (Moore et.al., 2013)
▪ การพัฒนาฮอสพิสแคร์ไปสู่ระบบความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ผูกขาดความ
ตาย และจะไม่ช่วยให้ความตายถูกทาความเข้าใจและเรียนรู้อย่างเป็น
ธรรมชาติ หากเป้าหมายของฮอสพิสแคร์ที่มีต่อผู้ป่วยคือให้พวกเขาได้
จากไปในวิถีที่เขาปรารถนามีความสาคัญเป็นลาดับแรก ๆ แล้วนั้น ย่อม
เป็ น จริ งว่ารู ป แบบของการจัด บริ การต้ อ งไม่ ตายตัว หากต้องยื ด หยุ่ น
พอที่จะบริห ารจัดการให้ตอบสนองต่อความปรารถนาของผู้ ป่วยได้ ใน
แบบที่เหมาะสม แต่ในความเป็นจริงนั้น ความยืดหยุ่นมิได้มีแต่ด้านบวก
บ่อยครั้งที่ความยืดหยุ่นหมายถึงระบบริหารจัดการที่ล้มเหลว สิ่งที่ตรงกัน
ข้ามกับความยืดหยุ่นคือความเป็นระบบซึ่งมาพร้อมกับการพัฒนาและจัด
ระเบียบความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการสร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินและ
วัดผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ ในกรณีของฮอสพิสแคร์นั้น การ

บ้านสุดท้ายของชีวิต | 151

ดู แ ลรั ก ษาแบบประคั บ ประคอง (palliative care) คื อ ภาพของความ
เชี่ยวชาญดังกล่าว ในประเทศอังกฤษการดูแลแบบประคับประคองได้รับ
การยอมรั บ จากสั งคมค่อนข้างมากและครอบครองพื้น ที่ข องการดู แ ล
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างเบ็ดเสร็จและผูกขาดเนื่องจากมีความผูกพันกับ
ระบบคิดของศาสนาคริสต์ และในท้ายที่สุดการดูแลแบบประคับประคอง
ก็ได้ส ถาปนาตนเองเป็ น ระบบความเชี่ยวชาญที่ กาหนดโอกาสในการ
เข้าถึงการตายดีที่ผู้คนฝากความหวังจนละเลยการสร้างความเข้มแข็งใน
ตนให้เกิดขึ้น ในทางกลับกันผู้ที่หลุดออกจากกระแสของการดูแลแบบ
ประคับประคองอาจจะหมดโอกาสดังกล่าว การดูแลแบบประคับประคอง
ในวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อถูกพัฒนาขึ้นโดยปราศจากการตั้งคาถามจะไม่
ต่างอะไรกับการแพทย์กระแสหลักในโรงพยาบาล Sinclair (2007, p. 57) มองว่าเมื่อความดีงาม (goodness) ของการดูแลแบบประคับประคอง
ถูกผูกติดกับความเป็นสถาบันทางสังคมที่สูงส่งของศาสนาแล้ว การดูแล
แบบประคับประคองจึงมิพึงถูกโต้แย้ง หรือตั้งคาถาม หรือแม้แต่จะนามา
ทบทวนไตร่ตรองใด ๆ สอดคล้องกับทัศนะของ Ahmedzai (1993 อ้าง
ถึงใน Sinclair, 2017) ที่มองว่าในนามของความดีงามของการดูแลแบบ
ประคับประคอง อานาจของแพทย์จะกลับเข้ามาลิดรอนอานาจของผู้ป่วย
ที่ควรจะมีต่อความตายอีกครั้งหนึ่ง และในประเด็นนี้ผู้เขียนมีความเห็นว่า
อานาจของแพทย์อยู่ที่ผู้ป่วยฝากความหวังจะพึ่งพิงให้แพทย์ส่ งตนไปสู่
การตายดี และด้วยเหตุที่แพทย์มีอานาจในการควบคุมให้เกิดการตายดีทั้ง
ในความเชื่อและความเป็นจริงก็ตามจะทาให้ผู้คนในสังคมย่อหย่อนต่อ
การเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกฝนจิตใจให้ยอมรับความ
ตาย ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งอาศั ย เวลาอย่ า งยิ่ ง ดั ง นั้ น การผู ก ขาดอ านาจ
เกี่ยวกับความตายโดยแพทย์ย่อมส่งผลให้เกิดการทาให้อานาจของผู้ป่วย
ถูกลิดรอนจากส่วนที่ลึกที่สุดซึ่งก็คือการปกป้องและดูแลตนเอง และใน
ท้ายที่สุดคนในสังคมจะพึ่งพิงระบบโดยไม่พึ่งตนเอง ส่งผลให้ระบบล้น
อ่อนล้า และไร้ประสิทธิภาพเนื่องจากไม่สามารถบริหารทรัพยากรทุน และ
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บุคลากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลาเดียวกัน ผู้คน
ในสังคมที่ฝากความหวังของวาระสุ ดท้ายแห่งชีวิตตนไว้กับแพทย์แ ละ
ระบบการแพทย์จะขาดการเตรียมตัวและฝึกฝนกล่อมเกลาจิตใจ พวกเขา
รอความช่วยเหลือจากแพทย์ที่มีภาระล้นมือจนไม่อาจมองเห็นจุดจบสิ้น
การค้ น หาความต้ อ งการของผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยแต่ ล ะรายจะถู ก ลด
ความสาคัญลงเพื่อแลกกับเวลาที่ต้องใช้ในการจัดการกับอุ ปสงค์แห่งการ
ตายดีที่เพิ่มมากขึ้น การตายดีจึงไม่อาจหวังได้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างเท่าเทียม
และทั่วถึง
นอกจากจะมีเป็นต้นแบบของฮอสพิสแคร์แล้ ว อังกฤษยังเป็นประเทศที่งานวิจัย
เรื่องความตายถูกผลิตขึ้นมากมายเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ทางนโยบาย อาจกล่าวได้ว่า
ระบบฮอสพิสแคร์ของอังกฤษนั้นถูกสร้างและพัฒนาขึ้นบนฐานของความรู้ และความรู้นั้นมี
ความเป็นสหสาขาวิชา ไม่ได้ถูกจากัดให้อยู่ในมิติของการแพทย์และโดยแพทย์เพียงเท่านั้น
เสียงของพยาบาลและนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ล้วนมีบทบาทสาคัญในการเปิดพื้นที่เพื่อ
สะท้อนเสียงที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงของผู้ป่วยนั้นมีบทบาทสูงต่อทิศทางโย
บายและแนวทางการพัฒนาระบบการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้ายอย่างแท้จริง
กล่าวโดยสรุป อังกฤษเป็นประเทศที่มีระบบที่ดีและมีความพร้อมมากที่สุดแห่ง
หนึ่งในโลกสาหรับการให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย พันธกิจของฮอสพิสแคร์จึงมีบทบาท
อย่างสูงยิ่งต่อการตายดีในทัศนะของชาวอังกฤษ แต่ในที่สุดแล้วไม่ว่าเจตนารมรณ์ข อง
ฮอสพิสแคร์จะดีงามและมีคุณค่าต่ อสังคมมากเพียงใด และระบบการดูแลจะถูกออกแบบ
มาอย่างดีแค่ไหน แต่หัวใจสาคัญที่จะทาให้ฮอสพิสแคร์เป็นที่พึ่งของสังคมอย่างแท้จริงกลับ
อยู่ที่หัวใจของผู้ให้บริการ สิ่งตอบแทนที่ได้ต่อการทาหน้าที่ที่แสนเหน็ดเหนื่อยนี้อาจจะ
ไม่ใช่ร ายได้ที่งดงามแต่คือความสุขใจทุกครั้งที่ การกระทาของเรามีส่วนช่ว ยให้ ผู้ป่วยมี
ความสุขและพ้นจากความทุกข์ทรมาน สิ่งนี้เป็นกรณีศึกษาสาหรับประเทศไทยที่กาลังอยู่
ในช่ ว งตั้ ง ต้ น ของการสะสมองค์ ค วามรู้ แ ละเปิ ด พื้ น ที่ ท างสั ง คมเพื่ อ การท าความรู้ จั ก
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กับฮอสพิสแคร์หรือการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้ายว่าระบบที่ดีนั้ นคืออะไร และ
ระบบเพียงลาพังจะเพียงพอหรือไม่สาหรับการตายดีในทัศนะของชาวพุทธอย่างคนไทย
(2) ประสบการณ์ไทย
ในสังคมไทย แนวคิดที่จะพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบ Hospice care เกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบในราวปี 2559 แต่ในความเป็นจริง การดูแลตามหลักการของ Hospice
care นั้นเป็นวิถีปฎิบัติและเป็นวัฒนธรรมในการให้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของพยาบาลใน
โรงพยาบาลทั่ ว ประเทศมาช้ า นานในนามของ End-of-life care หรื อ การดู แ ลในช่ ว ง
สุดท้ายของชีวิต End-of-life care นั้นยึดหลักการให้การดูแลที่ช่วยให้ผู้ป่วยสบายที่สุด
ซึ่งภายหลังวิถีปฏิบัติดังกล่าวได้ รับการยกย่องอย่างเป็นทางการในนามของนโยบายการให้
การดูแลรักษาแบบประคับประคอง (palliative care)
ที่มาที่ไป
อาจเรียกได้ว่าแนวคิด Hospice care หรือการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย
นั้นไม่ใช่แนวคิดใหม่เสียทีเดียว โดยการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการบริบาลคุณภาพ
ชีวิตระยะท้าย โดยจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ และคณะ (2561) ได้นามาสู่นิยามเชิงปฏิบัติการและ
ความหมายของ Hospice care ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกว่ า การให้ ก ารดู แ ลรั ก ษาแบบ
ประคับประคอง (Palliative care) แก่ผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
ในสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่มีการจัดไว้อย่างเหมาะสม ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาความ
ทุกข์ทรมานและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทางสุขภาพของผู้ป่วยและครอบครัว ครอบคลุมช่วง
ระยะท้ายของชีวิต (Terminal phase) รวมถึงในช่วงเวลาระยะแรกภายหลังการเสียชีวิต
ของผู้ป่วย (Bereavement phase) และในปัจจุบันเราพบว่า โรงพยาบาลหลายแห่งทั่ว
ประเทศไทยได้ จั ด ให้ มี ร ะบบการดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยตามแนวทางการดู แ ลแบบ
ประคับประคองอย่างเป็น ทางการ เช่น ศูนย์ชีวาภิบ าล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศูนย์
บริรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช ฯลฯ ซึ่งสื่อสารกับสังคมถึงความจาเป็นที่ผู้ป่วยต้องในรับการ
ดูแลในช่วงท้ายของชีวิต นอกจากนี้สิ่งที่เติบโตออกไปจากการดูแลแบบ end-of-life care
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ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลคือ การมีหน่วยเยี่ยมบ้านที่เข้าถึงผู้ป่ วยและให้การดูแลได้ทันท่วงที
ในนามทีมหมอครอบครัว ซึ่งทางานในมิติสหวิชาชีพ ประกอบไปด้วยแพทย์สาขาต่าง ๆ
พยาบาล นักจิตวิทยา เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ บุคลากรอื่นจาก เช่น อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
อนึ่ ง สถานการณ์ของการดูแลรั กษาแบบประคับประคอง (palliative care) ที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกับการต่อยอดไปสู่การจัดบริการแบบฮอสพิสแคร์เพื่อให้
การบริบาลคุณภาพชีวิตระยะท้าย ดังนี้
• ผู้ป่วยปัจจุบันยังเข้าถึง การดูแลรักษาแบบประคับประคองไม่มากนัก ด้วย
ข้อเท็จจริงที่ว่าแพทย์ส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่นและคุ้นเคยกับการรักษาแบบเต็มที่
กาจัดโรค (curative care) หรือเพื่อยื้อชีวิตออกไปให้นานที่สุด
• ผู้ ป่ ว ยจึ งมีทางเลื อ ก 2 ทาง คือ การรักษาแบบเต็ม ที่ กาจั ดโรค (curative
care) หรือ ดูแลรักษาแบบประคับประคองซึ่งยังประสบกับวิกฤติของการรับรู้
• ในระดับการรับรู้ของสาธารณะ คาว่า Hospice care ยังไม่เป็นที่รู้จัก
• ในระดั บ โรงพยาบาลและผู้ ป ฏิ บั ติ ก าร การรั บ รู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
Hospice care ยังมีอยู่จากัด แม้จะได้มีการให้นิยาม Hospice care ไว้แล้ว
ว่า “สถานพยาบาลกึ่งบ้ าน” แต่ก็ไม่มี การปฏิบัติว่าด้ว ยเรื่องดังกล่ าวหรือ
นาไปใช้จนเป็นที่เข้าใจทั่วไป
• การดูแลผู้ป่วยในสังคมไทยแม้จะมีมานานแล้วในโรงพยาบาล แต่ถูกเรียกว่า
End-of-life care ไม่ใช่ hospice care
• มีความสับสนถึงความแตกต่างระหว่าง End-of-life care และฮอสพิสแคร์
และบทบาทของการดูแลรักษาแบบประคับประคองต่อทั้ง End-of-life care
และฮอสพิสแคร์
• ในส่วนที่มีการรับรู้เรื่องฮอสพิสหรือฮอสพิสแคร์ เช่น แพทย์ พยาบาลที่ทางาน
เชิ ง นโยบาย ยั ง มี ค วามไม่ ชั ด เจนถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งค าว่ า ฮอสพิ ส
และฮอสพิ ส แคร์ ซึ่ ง โดยหลั ก การแล้ ว ฮอสพิ ส (hospice) มี ค วามหมาย
เจาะจงลงไปเพื่อเรียกสถานที่ (location) หรือพื้นที่ (space) ที่ให้การดูแล
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ผู้ป่วยระยะท้ายโดยตรง แต่รูปแบบการดูแลคือฮอสพิสแคร์ (hospice care)
ซึ่งสามารถจัดให้ผู้ป่วยระยะท้ายได้ โดยไม่ยึดติดว่าต้องเป็นโรงพยาบาลหรือ
เป็นฮอสพิส ไม่ว่าสถานที่นั้นจะเป็นเพียงพื้นที่เล็ก ๆ เช่น ที่บ้านหรือที่พักพิง
ของผู้ ป่ ว ย ซึ่ งถ้าฮอสพิส แคร์ จัดเพื่อผู้ ป่วยระยะท้ายที่พานักอยู่ที่บ้านก็จะ
เรียกว่า home hospice หรือแม้แต่เตียงผู้ป่วยเพียง 1 เตียงในโรงพยาบาล
ก็ เ รี ย กได้ ว่ า เป็ น hospice bed แต่ ห ากพื้ น ที่ แ ละการดู แ ลนั้ น เกิ ด ขึ้ น ใน
โรงพยาบาลหรือส่วนหนึ่งของพื้นที่ในหอผู้ป่วยที่ถูกสร้างขึ้นเฉพาะเพื่อการ
ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในโรงพยาบาล ก็เรียกว่า Hospice palliative ward ไป
จนถึงสถานพยาบาลรวมทั้งสถานที่อื่น ๆ ที่เกิดภายใต้ความเหมาะสมเชิง
บริบททางสังคม-วัฒนธรรมและมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้าย อาทิ วัดคาประมง จังหวัดสกลนคร ที่ให้การดูแล
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์ทางเลือก เป็นต้น
• สถานที่ที่เป็น Hospice ที่เข้าใจกันโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศ
มักจะหมายถึงสถานพยาบาล (ไม่ใช่โรงพยาบาล) ที่ตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อ
ให้ บ ริ การดูแลผู้ (ป่ ว ย) ที่เข้าสู่ ระยะสุ ดท้ายของชีวิต ซึ่งในประเทศไทยมี
สถานพยาบาลรวมทั้งจุดบริการในโรงพยาบาลจานวนไม่น้อยที่สามารถเรียก
ได้ว่าเป็น Hospice อาทิ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี ซึ่งเป็ นจุดหรือ
พื้นที่บริการที่ขยายตัวออกจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อรองรับผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสุดท้ายที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ไม่อาจรักษาเพื่อหายขาดจากโรคได้ และ
ศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ ที่ประกาศเจตนารมณ์ในการนาวิถีธรรมชาติมาใช้
เพื่อการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยแนวทางประคับประคอง Hospice แห่ง
แรกในประเทศไทย หรือ จึงกล่าวได้ว่าในประเทศไทยมีสถานที่ที่ให้การดูแลผู้
(ป่วย)ที่เข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิตแบบประคับประคองอยู่หลากหลายรูปแบบ
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รูปแบบการดาเนินงานที่ปรากฏในปัจจุบัน
การศึกษาโดย จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ และคณะ (2561) พบว่าการให้การดูแลแบบ
ฮอสพิสแคร์ในประเทศไทยเกิดขึ้นในหลายบริบท
1) บริบทโรงพยาบาล
1.1 เป็ น เตีย งผู้ ป่ ว ยระยะท้ ายที่ กระจายอยู่ต ามหอผู้ ป่ว ย ไม่ได้มีการแยก
ออกมาในเชิงพื้นที่ ดังนั้นผู้ป่วยระยะท้ายจะอาศัยอยู่ในพื้นที่เพียงเล็ก ๆ
ที่รายล้อมไปด้วยกิจ กรรมการดูแลรักษาที่เกิดขึ้นในห้ องนั้นตลอด 24
ชั่ ว โมงในกรณี ที่ ห อผู้ ป่ ว ยนั้ น มี ผู้ ป่ ว ยรั ก ษาตั ว จนเต็ ม จ านวน ในทาง
กลับกันผู้ป่วยท่านอื่นก็สามารถรับรู้ถึงการเกิดขึ้นของการตาย และอาจ
ต้องเผชิญความหดหู่ที่ต้องได้เห็นเพื่อนร่วมห้องจากไป
1.2 โรงพยาบาลจัดเป็นหอบริบาลแยกต่างหาก มีความเป็นเอกเทศในเชิง
พื้นที่มากกว่าในแบบแรก เช่น หออภิบาลคุณภาพชีวิตตามโรงพยาบาล
ต่าง ๆ
1.3 หน่วยหรือส่วนต่อขยายจากโรงพยาบาล เพื่อให้การบริบาลคุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยเป็นการเฉพาะ เช่น โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี ที่เป็น
ส่วนขยายจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โดยโรงพยาบาลทุกแห่งจะมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในการจัดการดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายให้เหมาะสมกับทรัพยากรและวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งการดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายในบริบทของโรงพยาบาลนั้นมีความยืดหยุ่นต่อการจัดการไม่มากนัก ทั้งในเชิง
กฎระเบียบ และการจัดการเชิงพื้นที่ อย่างไรก็ดีไม่อาจปฏิเสธได้ว่ายังมีผู้ป่วยจานวนไม่
น้อยที่ปรารถนาให้วาระสุดท้ายของตนเกิดขึ้นที่โรงพยาบาล เนื่องจากไม่สามารถมีผู้ ดูแล
ที่บ้าน หรือไม่มีญาติ หรือเหตุผลอื่นเช่น ค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลสามารถเบิกได้แม้จะ
เพียงส่วนหนึ่ง และที่สาคัญโรงพยาบาลคือสถานที่ที่จะมีคนดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และ
ความเชื่อที่ว่าโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จะสามารถจัดการกับสถานการณ์
ฉุกเฉินของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้ดีที่สุด
2) สถานพยาบาลรูปแบบอื่น เช่น วัด สถานพยาบาลแพทย์ทางเลือก สถานดูแล
ผู้ป่วยระยะท้าย เช่น วัดคาประมง จังหวัดสกลนคร ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย
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มะเร็งระยะท้ายด้วยการแพทย์ทางเลือก เครือข่ายแพทย์วิถีธรรม สวนป่านา
บุญ (หมอเขียว) ที่กระจายอยู่ในหลายจังหวัด ที่ให้การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
ตามแนวทางการแพทย์ทางเลือก
3) สถานบริบาลที่จัดตั้งขึ้นเป็นฮอสพิสโดยเฉพาะ เช่น ศูนย์ธรรมศาสตร์ธ รรม
รักษ์
4) บ้านของผู้ป่วย หรือที่เรียกว่า Home hospice เป็นการจัดบริการฮอสพิสแคร์
ที่ไม่ยึดติดกับสถานที่ หมายความว่าการดูแลสามารถเคลื่อนที่ออกไปหาผู้ป่วย
ได้ ณ จุดที่ผู้ป่วยมีความต้องการ โดยส่วนใหญ่เรามักนึกถึงสถานที่ที่ให้ การ
ดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลว่าเป็นบ้านของผู้ป่วย บ้านในความหมายของบ้าน
เกิด บ้านที่มีครอบครัวอยู่ แต่ไม่ใช่บ้านตามความหมายของคนเมือง เช่น บ้าน
เช่า คอนโดมิเนียม หรือสถานที่อื่น เช่น บ้านพักคนชรา เป็นต้น นับเป็นการ
จัดบริการสาหรับผู้ป่วยระยะท้ายที่สอดคล้องกับเงื่อนไขความเป็นสังคมและ
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ในปัจจุบันได้ดีที่สุด
นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่าบริบทเชิงพื้นที่ของการจัดบริการฮอสพิสแคร์ หรือ
การบริบาลคุณภาพชีวิตระยะท้ายนั้นมีความแตกต่างในด้านค่าใช้จ่าย กล่าวคือ ต้นทุนของ
การจัดบริการในโรงพยาบาลในลักษณะที่ 1.1 ข้างต้น มีค่าใช้จ่ายที่ 96,775.20 บาทต่อ 15
วัน และ 46,305.00 บาทต่อ 15 วัน สาหรับแบบที่ 1.2 และ 46,019.55 บาทต่อ 15 วัน
สาหรับแบบที่ 2 (สถานพยาบาลแพทย์แผนไทย) และ 71,589.76 บาทสาหรับการดูแลที่
เกิดขึ้นที่บ้านของผู้ป่วยในระยะเวลา 57 วัน

...... บทที่ 7 ......
“บ้าน” สุดท้ายของชีวิต : ปฏิบัติการทางสังคมว่าด้วยการสร้าง “บ้าน”
ในบริบทสังคมเคลื่อนย้าย

“
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บ้า น”สุด ท้า ยของชีวิ ต : ปฏิบัติการทางสั งคมว่า ด้ ว ยการสร้ า ง
“บ้า น” ในบริ บ ทสั งคมเคลื่อนย้า ย

ความสาคัญของการค้นหาความหมายของคาว่า “บ้าน” ในบริบทของการบริบาล
เพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้ายนั้นมีความสาคัญทั้งในมิติเชิงทฤษฎีและมิติของการปฏิบั ติ การ
ปฏิบัติในความหมายนี้หมายถึงการตั้งคาถามว่า “บ้าน” ในความหมายของผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายจะสื่อสารให้เราทราบได้หรือไม่ -อย่างไรว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายปรารถนาสิ่งใด และ
ด้วยเหตุที่ว่าการตายและความตายนั้นเป็นเรื่องทางสังคมดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น “สังคม”
ในเชิงหน้าที่จะสร้างกลไกหรื อระบบใดเพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาดังกล่ าว และ
ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงของสังคมแห่งความซับซ้อนนั้น ระบบหรือบริการใดใน
ระบบการแพทย์และระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยจะนึกถึงการจัดการหรือนโยบาย
ประเภทใดที่เท่าทัน และตอบสนองต่อความหมายของคาว่า “บ้าน” ที่เป็นผลผลิตจาก
ระบบสังคมและความปรารถนาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี มิติของปฏิบัตินั้น
ไม่อาจแยกออกจากมิติเชิงทฤษฎีได้โดยเบ็ดเสร็จ กล่าวคือ การถกเถียงเชิงทฤษฎีเรื่ อง
“บ้าน” นั้นทาให้ความเข้าใจและการให้ความหมายคาว่า “บ้าน” จากสถานการณ์ที่ไม่มี
อะไรแปลกใหม่หรือสถานการณ์ถูกมองข้ามอย่างเช่นการตายนั้นเกิดได้อย่างรอบด้านและมี
ความแยบยลขึ้น
การศึกษาความหมายของการตายผ่านแนวคิดเรื่อง “บ้าน” ในสภาวะความเป็น
สมัยใหม่ (modernity) และหลังสมัยใหม่ (postmodernity) ของสังคมบนสมมุติฐานของ
ความซับซ้อนอย่างสูง (complexity) ทาให้ได้ข้อเสนอแนะทางทฤษฎี ดังนี้
(1) “บ้า น” มีความหมายต่อปั จ เจกแตกต่างกันไปและจะแตกต่างกันมากขึ้ น
เรื่อย ๆ
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(2) องค์ประกอบสาคัญในการกาหนดความหมายและสร้างประสบการณ์ของ
มนุษย์ ได้แก่ ปัจเจก หรือมนุษย์ในความเป็นตัวตน อานาจ เทคโนโลยี และ
จินตนาการ
(3) มนุษย์ในความเป็นตัวตน ในสังคมของความซับซ้อนอย่างสูงนั้นโดยตัวตน
หรือ อัตลักษณ์ (identity) ของปัจเจกบุคคลนี้นี้เป็นสิ่งที่ถูกหล่อหลอมขึ้นจาก
ระบบสั ง คมและไม่ มี ค วามตายตั ว แต่ ตั ว ตนในเวลาและสถานการณ์ ที่
เปลี่ ย นแปลงไปจะมี ค วามหมายใหม่ เ กิ ด ขึ้ น (emerging meanings) มา
ทดแทนหรือเพิ่มเติมเข้าไปในสิ่ งที่เป็นแก่นหรือส่วนของความเป็นตัว ตนที่
เปลี่ยนแปลงได้ยากหรื อใช้เวลาในการเปลี่ ยนแปลงนานกว่าส่วนอื่น ๆ ซึ่ง
หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ใ ช้ ก ระบวนการตลอดชีวิ ต หล่ อ หลอมขึ้ น มา อาทิ ความเชื่ อ
พื้นฐาน ศรัทธา ค่านิยม เป็นต้น การเจ็บป่วยร้ายแรงนั้นเข้ามาเป็นวิกฤตหรือ
สถานการณ์ที่มีความท้าท้ายและส่งผลต่อสมดุลยในชีวิตของผู้ป่วยที่บีบคั้นให้
“ตัวตน” ถูกนามาใส่ในบริบทใหม่และได้รับการกาหนดความหมายใหม่เพื่อให้
ชีวิตเดินต่อไปได้ แตกต่างจากการทาความเข้าใจตัวตนและอัตลักษณ์บุคคล
ตามความเชื่ อ ที่ ว่ า ตั ว ตนและอั ต ลั ก ษณ์ นั้ น เกิ ด โดยเป็ น ผลผลิ ต ของ
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) ที่เป็นไปตามแบบแผนของ
ชั้นทางสังคม (social class) ดังนั้นตัวตนและอัตลักษณ์จึงมีความเป็นปัจเจก
(individualism) ไม่ น้ อ ยไปกว่ า ความเป็ น กลุ่ ม ก้ อ น (collectivism) และ
แตกต่างกันตามชนชั้น ตัวตนและอั ตลักษณ์ในลักษณะนี้มีความเป็นแบบแผน
เกินกว่าจะสามารถอธิบายความหลากหลายของปัจเจกที่ปรากฏอยู่ในสังคมได้
หรือแม้ต่อมาในระยะหลัง นักสังคมวิทยาจะอธิบายตัวตนและอัตลักษณ์ของ
ปัจเจกผ่านการบริโภค (consumption) เพื่อลดข้อจากัดว่าด้วยคาอธิ บาย
อัตลักษณ์ที่แตกต่างกันของบุคคลที่อยู่ในกลุ่มก้อนหรือระดับเดียวกันในทาง
สังคม แต่ในข้อถกเถียงว่าด้วยสภาวะของความซับซ้อนอย่างสูงนั้น ตัวตน
และอัตลักษณ์ของบุคคลจะเป็นสิ่งที่เกิดโดยความไร้ทิศทางของปฏิสัมพันธ์
ระหว่ า งมนุ ษ ย์ ด้ ว ยกั น เองและระหว่ า งมนุ ษ ย์ แ ละเทคโนโลยี ตั ว ตนและ
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อัตลักษณ์ของมนุษย์ในบริบทความซับซ้อนนั้นจึงไม่มีตัวตน แต่เป็นการปรับ
บทบาทเพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เข้ามาในชีวิตและเคลื่อนที่เร็วมาก
ดังนั้นการทาความเข้าใจตัวตนและอัตลักษณ์ของมนุษย์ที่มีต่อการตายและ
ความตายนั้นจึงไม่อาจนิ่ง สถิต เสมือนหนึ่งว่าอัตลักษณ์ของบุคคลจะเกิดขึ้น
และดารงอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นได้ลักษณะที่
มากกว่าจะมีความหมายเพียงการหายไปหรือเปลี่ยนรูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แต่อาจจะหมายถึงการเกิดขึ้นใหม่ การแทนที่ การผนวกสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่กับสิ่ง
ที่มีอยู่ ส่งผลให้เกิดสิ่งใหม่ เป็นต้น โดย ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ (2560) เสนอว่า
บทบาทของตั ว ตนและอั ต ลั ก ษณ์ ข องผู้ ป่ ว ยระยะท้ า ยนั้ น เป็ น ภววิ สั ย
(subjectivity) หรือความแตกต่างจากผู้อื่น มีสิ่งประกอบสร้างที่สาคัญ 6 มิติ
ได้แก่ 1) ประสบการณ์ (experience) 2) อารมณ์ (emotion) 3) ความเชื่อ
(belief) 4) ความมุ่งหมาย (intentionality) 5) ความรู้ตัว (self-awareness)
และ 6) ความตระหนักถึงบุคคลอื่น (awareness of others) โดยการดูแล
รักษาเพื่อการบริบาลคุณภาพชีวิตระยะท้ายนั้นจาเป็นต้องทาความเข้าใจถูก
มิติโดยเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างความเข้ าใจเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ลึกซึ้ง จนสามารถ
นามาสู่การเสริมพลังให้ผู้ป่วยเข้าถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะสุดท้ายได้
ปัจจุบันมีข้อสังเกตว่าการค้นหาความปรารถนาสุดท้ายของผู้ป่วยเกิดขึ้นโดย
แยกส่วนสิ่งที่เป็นความต้องการออกจากความเป็นตัวตนและอัตลักษณ์ของ
ผู้ป่วยนั้น
(4) อานาจ ในบริบทของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ความสัมพันธ์เชิงอานาจที่
เกิ ด ขึ้ น มี ค วามหมายถึ ง การปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม (social interaction)
ระหว่างตัว แสดง (agency) ที่ห ลากหลายในกระบวนการดูแลผู้ ป่วยระยะ
สุ ดท้าย ตัว แสดงเหล่ า นั้ น ประกอบด้ ว ยผู้ ป่ว ย ครอบครัว ของเขา แพทย์ พยาบาล และระบบการแพทย์ รวมไปถึงระบบบริการสุขภาพในความหมายที่
จับต้องได้ อาทิ ระบบการเบิกจ่าย ระบบหลักประกันสุขภาพ หรือนโยบายซึ่ง
จะกาหนดทิศทาง แนวโน้มและความน่าจะเป็นในเชิงการกากับและพัฒนา
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ระบบบริการสุขภาพที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนทั้งประเทศ
เป็นต้น แต่ละตัวแสดงจะมีมาตรฐาน หรือความคาดหวัง ความต้องการ และ
และในท้ายที่สุดปฏิสัมพันธ์อันซับซ้อนนี้จะเข้ามากาหนดความหมายของการ
ตาย วิถีและปฏิบัติการของการตายของปัจเจกบุคคล ดังตัวอย่างที่แสดงไว้ใน
กรณีศึกษาข้างต้น
(5) เทคโนโลยี
• เทคโนโลยีจะเข้ามาเป็นตัวแปรในการกาหนดความหมายของคาว่า
“บ้ า น” สุ ด ท้ า ย และการตาย เทคโนโลยี อ าจจะอยู่ ใ นรู ป ของ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จะทาหน้าที่ล ดความเจ็บปวดและทุ กข์
ทรมานของการรั ก ษา เช่ น ยารั ก ษามะเร็ ง แบบเข้ า ไปท าลาย
เซลล์มะเร็งเฉพาะที่ (targeted therapy) ที่เริ่มเข้ามาแทนการให้
เคมีบาบัด (chemotherapy) ที่ทาลายระบบอื่นของร่างกายไปพร้อม
กับ การทาลายเซลล์ มะเร็ ง และเทคโนโลยียังทาให้ การใช้เวลาใน
ระบบบริการสุขภาพเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การมี
ระบบปรึกษาแพทย์ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ทาให้ผู้ป่วยรู้สึกมั่นใจ
และมี ค วามมั่ น คงทางอารมณ์ ใ นยามวิ ก ฤตมากขึ้ น อาจส่ ง ผลให้
ปัจเจกมีปฏิกริยาต่อการตายในทางที่เป็นบวกมากขึ้น และอาจทาให้
การรับรู้และจินตภาพที่ปัจเจกมีต่อการตายน่ากลัวน้อยลง ปัจเจกใน
สังคมแห่งความซับซ้อนจึงมีโลกทัศน์ต่อการตายและความตายในเชิง
ผกพันกับระดับความเจริญของเทคโนโลยี
• โดยภาพรวม เทคโนโลยีจะลดความสาคัญของ “เวลา” (time) และ
“พื้นที”่ (space) ที่เดิมเคยถูกให้ความหมายแบบเส้นตรง เช่น การ
กาหนดเวลาตามนาฬิกา และการอยู่อาศัยโดยใช้ร่างกายในพื้นที่
หนึ่ง ๆ “เวลา” และ “พื้นที”่ จึงมีความหมายน้อยลงต่อการใช้ชีวิต
ของมนุษย์ แนวคิดหรือวัฒนธรรมที่แวดล้อมการตายและความตาย
เช่น การเสียชีวิตในโรงพยาบาลซึ่งเป็นอุดมคติประเภทหนึ่งของการ
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รักษาก็อาจจะถูกท้าทายด้วยแนวคิดการตายที่ไม่ยึดโยงกับพื้นที่แต่
ขับเคลื่อนด้วยระบบความสัมพันธ์ เช่น การจัดการดูแลด้วยแนวคิด
Hospice care หรื อการบริบาลเพื่ อคุณภาพชีวิตระยะท้าย ที่จะ
เกิดขึ้นที่ใดก็ได้ที่ผู้ป่วยให้ความหมายมันว่าเป็น “บ้าน” ของเขา
• เทคโนโลยี ส ร้ างความสั มพันธ์แบบผสมผสานกับมนุษย์ (hybrid
relationship) มั น ช่ ว ยให้ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งประสบการณ์ ข องการอยู่
อาศัย (living) ขงอตนแบบ real time และในความหมายที่กว้าง
นั้นคือประสบการณ์ของการใช้ชีวิตหรือแม้แต่การตายจะเกิดขึ้นใน
รูปแบบที่โดยมีเทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง
• ด้วยความสัมพันธ์กับเทคโนโลยี ทาให้การอยู่อาศัยมีลักษณะข้าม
เวลา หรือผ่านเวลา (living through time) มากกว่าการอยู่อาศัย
แบบเป็นส่วนหนึ่ง (living in time) ซึ่งเป็นการอยู่อาศัยที่เกิดขึ้นได้
เฉพาะสถานที่และเวลาในช่วงหนึ่ง ๆ เท่านั้น
(6) จินตนาการ
• เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสาคัญให้เกิดจินตนาการทางสังคม
• จินตนาการของปัจเจกบุคคลเกิดขึ้นและถูกเปิดให้กว้างออกไปใน
สภาวะที่สังคมเกิดการเชื่อมต่อ (connectedness)
• จินตนาการคือกระบวนการเรียนรู้ลักษณะหนึ่งที่ลดข้อจากัดของ
ความสัมพันธ์เชิงอานาจในบริบทของเวลาและพื้นที่
• จินตนาการทาให้การเคลื่อนที่เกิดได้ในมิติที่ไม่ต้องการเวลาและ
พื้นที่
• จินตนาการเป็นเครื่องมือในการสร้างโลกทางสังคมอีกแบบหนึ่ง
ด้วยสมมุติฐานดังกล่าว เราสามารถเข้าใจประสบการณ์ของผู้ป่วยระยะสุดท้ายว่า
ด้วยเรื่อง “บ้าน” สุดท้ายของชีวิตได้ ความหมายของคาว่า “บ้าน” จึงถูกสร้างขึ้นหลาย
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มิติ และมีความสั มพันธ์กับ การดูแลผู้ ป่วยระยะสุ ดท้ายและนโยบายสาธารณสุ ขว่า ด้ว ย
ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ดังนี้
1)
“บ้าน” ในเชิงพื้นที่ (การมีพื้นที่เพื่อการสร้างความสัมพันธ์) : บ้านใน
ฐานะความเป็นเจ้าของและโรงพยาบาลในฐานะความชอบธรรม
ต่ อ สมมุ ติ ฐ านของหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ที่ ว่ า “บ้ า น”ในฐานะความเป็ น เจ้ า ของและ
โรงพยาบาลในฐานะความชอบธรรม นั้น พยายามให้คาอธิบายว่าในบริบทของการตาย
และความตายในสังคมไทยปัจจุบันนั้น มีเพียง 3 พื้นที่ที่มีบทบาทและหน้าที่เป็นที่ปรากฏ
ชัด ได้แก่ บ้าน โรงพยาบาล และวัด แต่ในที่นี้จะหยิบยกมาอภิปรายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบริการสุขภาพ ซึ่งก็คือ บ้าน และโรงพยาบาล และนาไปสู่ประเด็นที่ว่าการคิ ดเชิง
สถานที่นั้นส่งผลอย่างไรต่อการตายและความตายในสังคมไทยในปัจจุบัน
ขอกล่าวถึงคาว่า “บ้าน” ก่อนเป็นลาดับแรก ในความหมายของคาว่าบ้านที่
เข้าใจและรับรู้กันโดยทั่วไป ซึ่งหมายถึง “บ้าน” ซึ่งเป็น “สถานที่” ที่เราอยู่อาศัย ในการ
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและแนวคิดการดูแลแบบประคับประคองเพื่อการเพิ่ม คุณภาพชีวิต
ที่เหลืออยู่ให้ผู้ป่วยระยะท้ายนั้นได้มีการกล่าวถึง “บ้าน” ในฐานะที่เป็น “พื้นที่ในอุดมคติ”
ที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายต้องการกลับไปเสียชีวิตที่นั้น และพื้นที่ที่ว่าก็มักมีความหมายต่อทั้งผู้
ส่งสารและผู้รับสารว่า คือ “บ้าน” ในความหมายที่เป็น “สถานที”่ เช่น บ้านเกิดเมืองนอน
บ้านเกิด บ้านที่อยู่อาศัย เป็นต้น จึงเกิดอุดมคติของการดูแลรักษาที่เสริมพลังให้ผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายได้กลับไปใช้ชีวิตที่ “บ้าน” ในความหมายนี้
ต่อประเด็นนี้ ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่าการใช้บริการในระบบสุขภาพของคนไทย
ยึดโยงกับสิ่งที่เป็น “พื้นที่” และ “สถานที่” เป็นอย่างมาก พื้นที่เหล่านี้มีหน้าที่และความ
เป็นอุดมคติในตัวของมันเอง และที่สาคัญการกาหนดความหมายเชิงพื้นที่ของคาว่า “บ้าน”
ที่ผูกติดกับสถานที่นั้นมีนัยยะของ “การเป็นเจ้าของ” (ownership) แฝงอยู่ และความเป็น
เจ้าของนี้เองที่ทาให้แนวคิดเรื่องการอยู่ “บ้าน” ในวาระสุดท้ายของชีวิตสื่อความหมายของ
การดูแลที่อบอุ่นและเปี่ยมด้วยความรัก
แต่เงื่อนไขของความเป็นสังคมปัจจุบัน เราจะเห็นถึงรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป
ของการอยู่อาศัยในพื้นที่ที่แตกต่างจากในอดีต ผู้คนมีความเป็นเจ้าของพื้นที่และสถานที่ได้
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น้อยลงจากสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ราคาที่ดินที่สูงส่งผลให้คนจานวนมากที่เป็นชนชั้น
กลางไม่สามารถความเป็นเจ้าของหรือครอบครองพื้นที่ หรือสถานที่ได้ง่ายดังเช่นแต่ก่อน
คนรายได้น้ อยต้องปราศจากความเป็น เจ้ าของโดยสิ้นเชิงเมื่อคิดถึง “บ้าน” ในมิติของ
สถานที่ ดังนั้นรูปแบบของการอยู่อาศัยจึงเป็นการเช่าอยู่แทนการเป็นเจ้าของ และการเช่า
นี้เองที่ทาให้ผู้เช่าไม่มีอานาจเหนือสถานที่เพราะเขาไม่ได้เป็นเจ้าของ หรืออีกนัยหนึ่งคือ
เขาไม่มี “บ้าน” เขาจึงไม่อาจเรียกร้องให้อุดมคติของการกลับไปตายบ้านเกิดขึ้นจริงได้
แต่การตายและความตายมีความพิเศษกว่าการใช้ชีวิตในมิติอื่น ด้วยเหตุว่าการตายและ
ความตายยังต้องอาศัย “พื้นที”่ ประเภทหนึ่งที่จะรองรับให้ประสบการณ์นั้นเกิดขึ้นได้ เช่น
คนยั ง ต้ อ งตายในพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น สถานที่ ไม่ ว่ า ที่ นั่ น จะเป็ น “บ้ า น” ของเขา หรื อ เป็ น
โรงพยาบาล หรือแม้แต่ที่ใดสักแห่งไม่เว้นท้องถนนอันพลุกพล่าน
ในวัฒนธรรมสุขภาพแบบไทย ๆ พื้นที่และสถานที่ที่สามารถรองรับและจัดการกับ
การตายและความตายได้นอกจากบ้าน ก็คือ โรงพยาบาล และวัด เมื่ออุดมคติของการ
ตายบ้านในเชิงสถานที่นั้นเกิดขึ้นจริงได้ไม่ง่ายในความเป็นจริงของคนส่วนมาก พื้นที่ที่
เหมาะสมในลาดับต่อมาย่อมหมายถึงโรงพยาบาล “โรงพยาบาล” ในฐานะที่เป็นสถานที่
และสัญลักษณ์ของความทันสมัยของบริการทางการแพทย์นั้นจึงเป็นพื้นที่ที่มี “ความชอบ
ธรรม” ต่อการจัดการการตายของบุคคลมากที่สุด ในขณะที่ “วัด” จะมีบทบาทในการการ
จัดการกับความตายโดยปราศจากข้อกัง ขาและผู้ป่วยระยะสุดท้ายในปัจจุบันดูเหมือนจะมี
ทางเลือกเพียง 2 ทาง คือ การอยู่โรงพยาบาลและเสียชีวิตที่ “โรงพยาบาล” หรือการอยู่
“บ้าน” และเสียชีวิตที่บ้าน
ด้วยเหตุนี้การตายที่ “โรงพยาบาล” จึงมีสถานะของการเป็น “ความชอบ
ธรรม” สาหรับปัจเจกบุคคล แต่การตายที่ “บ้าน” จะเป็นความหมายในอุดมคติ แต่ในโลก
ความเป็นจริงนั้นเรากลับพบว่าการเลือกสถานที่ตายของปัจเจกนั้นไม่ได้เป็นเจตจานงเสรี
คนไม่อาจตายบ้ า นได้ ถ้าบ้ านนั้ น หมายถึ งสถานที่ ที่เ ขาเป็น เจ้า ของ และไม่อาจตายใน
โรงพยาบาลได้อย่างชอบธรรมถ้าการตายของเขานั้นหมายถึงการครองเตียงเป็นระยะเวลา
ยาวนาน จนทาให้ผู้ป่วยอื่นที่มีความหวังในการรักษาไม่สามารถเข้ามารับบริการได้จาก
ปัญหาเตียงในโรงพยาบาลเต็ม ปัญหาเตียงเต็มในโรงพยาบาล เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้
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เกิดวาทกรรมการต่อสู้ให้ “โรงพยาบาล” มีความหมายของการเป็นที่สาหรับการรักษา และ
“บ้าน” เป็นพื้นที่สาหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (ภรเอก มนัสวณิชย์ และคณะ 2558)
บ้านในฐานะที่อยู่อาศัยนี้แม้จะมีมุมมองเชิงพื้นที่เป็นหลักในการให้ความหมาย
และอาจนามาซึ่งความเคร่งครัดในการออกแบบระบบบริการสุขภาพที่อาจไม่ตอบโจทย์
และความเป็ น จริ งของสั ง คมที่ เป็ น อยู่ และก าลั งจะเปลี่ ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม แต่
ความสาคัญของบ้านโดยนัยยะนี้นั้นมีประเด็นที่พึงพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
• ความเป็ น อุ ด มคติ ข อง “บ้ า น” ในเชิ ง พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วนั้ น เกิ ด จาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่กับบุคคล กล่าวคือการที่บุคคลได้อยู่อาศัยใน
พื้นที่จึงทาให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ มีเรื่องราวและความทรงจา
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตนเองที่ผูกพันกับผู้อื่นโดยมีพื้นที่หรือสถานที่เป็น
บริบท
• ดังนั้นความสัมพันธ์ของ “บ้าน” โดยนัยยะนี้จึงไม่อาจเกิดขึ้นได้หาก
ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งของ “พื้นที”่ และ “ความสัมพันธ์” แต่ในกรณีนี้
พื้นที่จะมีความหมายถึง “สถานที่” ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบคาสาคัญ
ที่จะต้องมีเป็นลาดับแรกเพื่อเป็นพื้นที่ให้ระบบความสัมพันธ์พัฒนา
ต่อไปได้
• “บ้าน” ในความหมายเช่นนี้จึงสะท้อนถึงความอบอุ่น ความรัก ที่
เกิดขึ้นในสถานที่ ๆ เฉพาะ
• ระบบริ ก ารสุ ข ภาพที่ ส ะท้ อ นแนวคิ ด “บ้ า น” ในเชิ ง พื้ น ที่ อาจ
หมายถึ ง การใช้ พื้ น ที่ ห รื อ สถานที่ เ ป็ น ตั ว ตั้ ง ในการก าหนดและ
ออกแบบระบบบริ ก ารที่ จ ะเกิ ด ตามมา เช่ น โรงพยาบาล หรื อ
Hospice สาหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย เป็นต้น
2)
“บ้าน” ในมิติความสัมพันธ์ (ความสัมพันธ์ในการสร้างพื้นที่) ในโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป บางครั้งความหมายของคาว่า “บ้าน” แบบสถานที่หรือที่อยู่อาศัยนั้นมี
ความหมายต่อการสร้างประสบการณ์และเรื่องราวหรือความทรงจาได้จากัดดังที่กล่าวแล้ว
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เนื่องจากสภาวะการเคลื่อนที่อย่างเร็วของสังคมส่งผลให้ปัจเจกบุคคล การย้ายร่างกาย
ออกจากสถานที่หนึ่ง เพื่อไปอยู่ในสถานที่อื่น ๆ นั้นเกิดขึ้นเสมอในเงื่อนไขต่าง ๆ อาทิ การ
เคลื่อนย้ายจากการทางาน การแต่งงาน การท่องเที่ยว ยังไม่นับการเคลื่อนย้ายที่จาเป็นต้อง
เกิดในบริ บ ทของความเสี่ ยงภัย เช่น สงคราม หรือการลี้ ภัยทางการเมือง เป็นต้น การ
เคลื่อนย้ายในสังคมแห่ งความซับ ซ้อนทาให้ การสร้างประสบการณ์ของมนุษย์ผู กพั นกับ
สถานที่มากมาย แต่ไม่มีสถานที่ใดเป็นอุดมคติดังเช่น “บ้าน” ซึ่งเป็นที่เกิดและที่อยู่อาศัย
ในความหมายแรก
โครงสร้างและพลวัตรของสังคมหลังสมัยใหม่ดูเหมือนจะกลายเป็นบริบทใหม่
ในการสร้ า งความหมายของค าว่ า “บ้ า น” ของผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยในลั ก ษณะที่ มี
“ความสั มพัน ธ์ ” รู ป แบบใดก็ได้ นั บ ตั้งแต่ความสั มพันธ์ร ะหว่างมนุ ษย์กั บมนุ ษย์ หรือ
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอื่น และระหว่างมนุษย์กับสิ่งไม่มีชีวิต อาทิ วัตถุและเทคโนโลยี
เป็นกลไกในการสร้างและกาหนดความหมายของคาว่า “บ้าน” ดังนั้น “บ้าน”สุดท้ายของ
ชีวิตน่าจะถูกมองในฐานะสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยและค่อย ๆ มีความหมายที่ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ
ทว่ายังคงปรับเปลี่ยนและลื่นไหลได้ผ่านปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่าง
มนุษย์ อานาจ เทคโนโลยี และ จินตนาการ ในบริบทของพื้นที่และเวลาในสังคมปั จจุบัน
ดังกรณีศึกษาเรื่อง “ฉัน” นี่แหล่ะคือ “บ้าน” ของเธอ ที่สะท้อนให้เห็นความหมายของคา
ว่า “บ้าน” ของคุณปีเตอร์ผู้ป่วยระยะสุดท้ายชาวต่างชาติ ที่ความหมายของ “บ้าน” นั้นมี
แก่นแกนอยู่ที่ความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างเขาและผู้เป็นภรรยา “บ้าน” จึงหมายถึง
ที่ใดก็ได้ที่มีภรรยาอยู่ ดังนั้นย่อมมีความหมายว่าการดูแลระยะสุดท้ายนั้นจะเกิดขึ้นที่ใดก็
ได้ที่มีภรรยา ซึ่งก็คือ “บ้าน” ในมิติความสัมพันธ์ที่ทาให้ “พื้นที่” และ “สถานที่” มิใช่
เงื่อนไขสาคัญที่จะตัดสินว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายจะได้รับการดูแลในระยะสุดท้ายหรือไม่ ที่
ไหน และอย่างไร?
วิพากษ์
1. การมองว่ า “บ้ า น” คื อ ที่ ที่ ดี ที่ สุ ด ส าหรั บ การจากไป ท าให้ เ กิ ด การมุ่ ง
พัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้เกิดขึ้นที่บ้านให้ได้ ซึ่งโอกาสสาเร็จนั้น
เป็นไปได้ยากเนื่องด้วยข้อจากัดทางสังคมที่เป็นอยู่
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2. ในเวลาเดียวกัน มีความเป็นไปได้ว่าภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม ความหมายของคาว่า “บ้าน” จะเปลี่ยนไป บ้านอาจจะไม่ได้
หมายถึงสถานที่ที่เคยโตมา หรือมีรากเหง้าของตัวตนอยู่ หากแต่บ้านอาจมี
ความหมายที่หลากหลายออกไปตามความเคลื่อนที่ของสังคม ความหมาย
ของคาว่าบ้านอาจปรากฏในระดับของจินตนาการ และการข้ามพรมแดนทาง
พื้นที่ มนุษย์ไม่จาเป็นต้อง dwell in แต่ dwell through time ผ่านการเสพ
ประสบการณ์ในโลกไร้พรมแดนและโลกเสมือนจริงตราบเท่าที่ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยียังเป็นไปอย่างซับซ้อนและซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ
3. นโยบายการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย (Hospice care) จาเป็นต้อง
ตั้งอยู่บนการบริหารความหลากหลาย และความยืดหยุ่นของการจัดบริการ
แต่ยืนหยัดในปรัชญาของการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เกิดการตายดี โดยไม่ยัดเยียด
ดังนั้นแนวคิดการจัด Hospice care จึงต้องปลดพันธนาการของความคิดที่ยึด
ติ ด ว่ า Hospice ต้ อ งเกิ ด ที่ ใ ดที่ ห นึ่ ง และมี รู ป แบบที่ เ หมาะสมที่ สุ ด แต่
hospice คือ care ที่สามารถเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายไปหาผู้ป่วยตามความ
ปรารถนาสุดท้ายของเขา และจนกว่าลมหายใจสุดท้ายจะหมดลง
ประเทศไทยในยุค 4.0 ที่เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและไร้ทิศทางมากขึ้น
ความซับซ้อนของสังคม พวกเขากาลังมองหา “บ้าน” สักหลังที่จะหลับตาลงและจากไปที่
นั่น
“ฉันวิงวอนขอให้ฉันตายจากโลกนี้ไปโดยง่ายแบบหลับแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีก หรือดี
รองลงมาถ้าป่ ว ยก็ขออย่ าต้ องทุกข์ทรมาน ไม่เจ็บไม่ปวดก่อนตาย ไม่เป็นภาระให้ ใคร
นอกเหนือจากนั้นแล้วจะตายที่ไหนไม่ใช่เรื่องใหญ่”
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