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หลายท่านคงได้อ่านข่าว คุณกอล์ฟ หนุ่ มไทยป่ วยเป็ นมะเร็ งในสมอง ผ่าต้ดสามครั้งแล้ว
กาลังจะต้องผ่าตัดครั้งที่สี่ ตัดสิ นใจไปทาการุ ณยฆาต ที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อต้นเดือนมีนาคม 25623
บางท่านอ่านแล้วเห็นใจผูป้ ่ วยคนนี้ และเห็นด้วยกับการุ ณยฆาต หากกรณี เป็ นโรคร้ายที่ไม่สามารถ
รักษาให้หายขาดได้ นับเป็ นกรณี ศึกษาที่ได้รับความสนใจจากคนไทยอย่างยิง่ ในช่ วงเวลานี้ หลาย
คนเริ่ มคิดว่า เหตุใดเราจึงไม่อนุญาต ให้ทาการุ ณยฆาตในสังคมไทยได้บา้ ง?
แม้ดูเผินๆ การุ ณยฆาตน่ า จะเป็ นทางออกที่ ดี แต่ ก ารุ ณยฆาตมิ ใช่ ท างออกที่ สั ง คมโลก
สนับสนุน การุ ณยฆาตเป็ นการฆาตกรรมชนิดหนึ่ง เป็ นสิ่ งที่วงการแพทย์แผนปั จจุบนั ยอมรับไม่ได้
ผิดหลักจริ ยธรรมข้อแรกๆ ของแพทย์ ที่ถือปฏิ บตั ิต่อเนื่ องกันมาตั้งแต่สมัยฮิปโปเครตีส กล่าวคือ
แพทย์จกั ไม่ใช้วิชาความรู ้ในการทาร้ ายผูค้ น เพราะว่า หากวงการแพทย์ให้การยอมรับเรื่ องการฆ่า
คนได้ ย่อมทาให้เสื่ อมเสี ยต่อวงการแพทย์ ขาดความไว้วางใจจากผูร้ ับการบริ บาลทั้งหลาย จนเป็ น
เหตุให้เกิดความระแวงว่า แพทย์อาจใช้ความรู้ในทางที่ผดิ
การฆาตกรรมหรื อแม้จะเป็ นการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะทาการโดยแพทย์หรื อแพทย์ให้ความ
ช่วยเหลือทางอ้อมก็ตาม เป็ นสิ่ งที่ยอมรับไม่ได้ในสังคมใดๆ แม้ความเจ็บป่ วยก็ไม่สมควรนามาเป็ น
ข้ออ้างในการฆาตกรรมหรื อฆ่าตัวตาย หรื อแม้การจะอนุ ญาตให้ทาได้ สังคมพุทธมักถึ อว่าความ
เจ็บป่ วยที่ทาให้ทุกข์ทรมานรั กษาไม่ได้น้ นั มีเหตุปัจจัยมาจากอดีต ถื อเป็ นวิบากกรรมอย่างหนึ่ ง
การบาบัดด้วยการุ ณยฆาตถื อเป็ นการก่อกรรมหนักชนิ ดหนึ่ ง ไม่ต่างจากการฆ่าผูอ้ ื่ นให้ตาย ชาว
พุทธส่ วนใหญ่จึงยอมรับผลของกรรมแต่โดยดี
การุ ณยฆาต เป็ นทางออกที่ ง่ายเกิ นไปสาหรับคนป่ วย สวนทางกับพัฒนาการของวงการ
แพทย์ ซึ่ งได้พฒั นาวิธีบาบัดโรคได้ดีข้ ึนเรื่ อยๆ ถึ งแม้ว่าในหลายกรณี การบาบัดโรคนั้นเองกลับ
ก่ อให้เกิ ดความทุ ก ข์ท รมาน ดัง เช่ นที่ เกิ ดขึ้ น กับ คุ ณกอล์ฟ ในกรณี ศึ ก ษานี้ และในทางกลับ กัน
การแพทย์แผนปัจจุบนั ก็มีวิธีบาบัดความทุกข์ทรมานที่มีประสิ ทธิ ผล โดยเฉพาะในกรณี ที่เป็ นโรค
ที่รักษายาก หรื อรักษาไม่หาย ยุคนี้เราสามารถทาให้ผปู ้ ่ วยที่มะเร็ งลุกลามกระจายไปทัว่ ตัว และปวด
อย่างทุ ก ขเวทนามากเสี ย จนอยากตาย ให้หายปวดได้เป็ นปลิ ดทิ้ง และสามารถใช้ชีวิตได้เต็มที่
เช่ นเดี ยวกับคนที่ไม่ป่วย เราพบว่า ผูท้ ี่ป่วยด้วยโรคร้ายแรง แต่ไม่ทุกข์ทรมานจากความปวดหรื อ
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อาการรบกวนอื่นๆ ไม่มีใครอยากรี บตายหรอก โดยที่หากยังไม่ถึงเวลาที่จะจากไป ก็ยงั สามารถใช้
ชีวติ อย่างเต็มที่ได้
ยิ่งไปกว่านั้น หากผูป้ ่ วยรู ้วา่ ตนเองเป็ นโรคที่รักษาไม่หาย และเข้าใจในสัจธรรมว่า ถึงจะ
ตายก็ ไ ด้ แต่ ข อไม่ ท รมานก่ อ นตาย ซึ่ งในวงการแพทย์แผนปั จจุ บนั สามารถที่ จะเคารพความ
ประสงค์ของผูป้ ่ วยที่จะไม่รับการรักษาตัวโรค เพื่อมิให้ตอ้ งรับผลข้างเคียงจากการรักษา หรื อเป็ น
ภาระแก่คนในครอบครัวและสังคม หรื อเพื่อใช้เวลาในการใช้ชีวิตอย่างสร้ างสรรค์เป็ นประโยชน์
แทนการรักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้ป่วยก็มีสิทธิปฏิเสธการรั กษาเหล่ านั้น โดยจะยังคงมีบุคคลากร
ทางการแพทย์ ช่วยดูแลต่ อเนื่อง เพื่อบาบัดอาการทุกข์ ทรมานที่เกิดขึน้ จนถึงวาระสุ ดท้ ายของชี วิต
การแพทย์แนวนี้ เรียกกันว่า Palliative care ซึ่งภาษาไทยใช้ ว่า “การดูแลระยะท้ าย” หรือ “การดูแล
แบบประคั บ ประคอง” ซึ่ ง เน้ น การดู แ ลคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ ป่ วย และเรื่ อ งการดู แ ลแบบ
ประคับประคองนีย้ งั อยู่ในสิ ทธิรับบริการสาธารณสุ ขของรัฐทุกสิ ทธิอยู่แล้ ว
คุณกอล์ฟ ผูป้ ่ วยในกรณี ศึกษาของเรา เป็ นเนื้องอกในสมอง ก้อนเนื้อกลับมาใหม่หลังผ่าตัด
ไปแล้วหลายครั้ง แม้วา่ การผ่าตัดในครั้งที่สองและสาม จะยังสามารถทาได้และสามารถยืดชีวิตของ
เขาได้อีกชั่วคราว แต่ก็ตอ้ งแลกด้วยการเจ็บตัว เสี ยเวลาในโรงพยาบาล เสี ยค่าใช้จ่าย และได้รับ
ผลข้างเคียงและเกิ ดโรคแทรกซ้อนจากการรักษา หากผูป้ ่ วยในกรณี ศึกษาของเรานี้ ได้เข้าถึงการ
ดูแลแบบประคับประคอง เขาย่ อมมีสิทธิเลือกที่จะไม่ เข้ ารับการผ่ าตัด และอนุญาตให้ ตัวเองจากไป
อย่ างสงบปราศจากความทุกข์ ทรมานภายใต้ การดูแลของแพทย์ และทีมสุ ขภาพได้ การเสี ยชีวิตด้วย
มะเร็ งหรื อก้อนในสมอง เป็ นการตายที่ คนส่ วนใหญ่มองว่า “ไปดี ” ผูป้ ่ วยอาจมีอาการปวดหัว
อาเจียนในช่วงหนึ่ ง ซึ่ งบาบัดให้หายได้ดว้ ยยา แต่ต่อมาจะนอนหลับมากขึ้น จนกระทัง่ ปลุ กไม่ตื่น
และตายไปขณะหลับอยู่ หากแพทย์ ผ้ ูดูแลเคารพความประสงค์ ของผู้ป่วย และอนุญาตให้ ทุกอย่ าง
ดาเนินไปตามธรรมชาติ เรื่องคงจบด้ วยดี ไม่ตอ้ งทนทรมานจากผลข้างเคียง ชี วิตที่ไม่สมบูรณ์ และ
การดิ้นรนไปหาที่ทาการุ ณยฆาตให้เป็ นภาระค่าใช้จ่าย และก่อกรรมหนักเช่นนี้
ถ้าหากคนในครอบครัวหรื อญาติบางคน ไม่เห็นด้วยกับผูป้ ่ วยที่จะขอจากไปตามธรรมชาติ
ผูป้ ่ วยสามารถใช้สิทธิ ในการเขียนหนังสื อแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริ การสาธารณสุ ข หรื อ
“พินยั กรรมชีวติ ” ตาม ม.12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2550 เพื่อขอให้แพทย์เคารพ
ความประสงค์ของตนที่จะไม่ย้ือความตาย โดยไม่ตอ้ งฟั งเสี ยงญาติก็ได้ โดยสามารถดาว์นโหลด
ตัวอย่างเอกสารจาก www.thailivingwill.in.th เพื่อเขียนเองด้วยลายมือและลงชื่ อไว้ หรื อพิมพ์
ออกมาพร้อมลงชื่อตัวเองพร้อมพยาน ส่ งสาเนาให้แพทย์ผรู ้ ักษาและปิ ดประกาศไว้ที่บา้ นก็ได้
Palliative care จึงเป็ นทางเลือกที่สามารถเติมเต็มคุณภาพชีวิต และบาบัดความทุกข์ทรมาน
จากความเจ็บป่ วยได้ ผูป้ ่ วยจึงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างดีเสี ยจนไม่อยากรี บตาย จึงเป็ นทางเลือกที่อยู่
ฝ่ ายตรงข้ามกับการุ ณยฆาต แต่น่าเสี ยดายที่ ผูป้ ่ วยในกรณี ศึกษาของเรา และผูป้ ่ วยลักษณะเดียวกัน
อีกมากในประเทศไทยยังเข้าไม่ถึงแพทย์ผทู ้ ี่จะให้การดูแลในแนวนี้ ผูท้ ี่อยากได้รับการดูแลอย่างดี

เช่นนี้ เมื่อเป็ นโรคร้าย หากอยูใ่ นโรงพยาบาล พึงขอให้แพทย์พยาบาลเจ้าของไข้ส่งปรึ กษา “หน่วย
ดูแลแบบประคับประคอง” ซึ่ งมีชื่อเรี ยกต่างกันไปในแต่ละโรงพยาบาล อาทิ การุ ณรักษ์(มข.) ชีวา
รักษ์ ชีวนั ตารักษ์(จุฬา) บริ รักษ์(ศิริราช) ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์(มธ.) อุ่นรักษ์ ชีวาภิบาล ชีวนั ตาภิ
บาล(มอ.) หออภิบาลคุณภาพชี วิต หากไม่ตอ้ งการมาโรงพยาบาล ผูป้ ่ วยและญาติ สามารถขอรับ
บริ การจากแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่สถานพยาบาลใกล้บา้ น หากต้องการคาปรึ กษาด้านระเบียบ
กฎหมายหรื อการดู แลด้า นอื่ นๆ ก็ ส ามารถขอค าปรึ ก ษาได้ที่ ส านัก งานคณะกรรมการสุ ขภาพ
แห่ งชาติ (สช.), โครงการเผชิ ญความตายอย่างสงบ เครื อข่ายพุทธิ กา เครื อข่ายชี วิตสิ กขา, ชีวามิตร
วิสาหกิจเพื่อสังคม เยือนเย็นวิสาหกิจเพื่อสังคม มูลนิ ธิกลั ยาณการุ ณย์ มูลนิ ธิสายธารแห่ งความหวัง
เสมสิ กขาลัย จิตอาสาเยียวยาจิตใจผูป้ ่ วย กลุ่ม I see U, ชมรมเพื่อนมะเร็ งไทย สถาบันไทยใส่ ใจ
หน่ วยงานเหล่ านี้ จะสามารถให้คาปรึ กษาและแนะนาให้ให้เข้าถึ ง แพทย์ พยาบาล และ
บุคคลากร ที่จะเคารพการตัดสิ นใจและทางเลือกของท่าน...

