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ค�าน�า
การขอรับหรือปฏิเสธการรักษาพยาบาลเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในชีวิต
ของทุกคน แต่ความเจริญทางเทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่เข้ามาอยู่ในชีวิต
อาจมีอิทธิพลครอบง�าความคิด ทัศนคติต่อความตาย จนท�าให้เราเชื่อไปว่า
เทคโนโลยีส ามารถยื้อ ชีวิต ได้ ทั้ง ยัง มองเห็น ความตายเป็ น สิ่ง แปลกแยก
ออกไปจากชีวิต ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงได้ส่งเสริม
การใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ “สิทธิการ
ตายตามธรรมชาติ” ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2550 เพื่อสร้างความเข้าใจแก่สาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งหวังให้
ประชาชนชาวไทยได้มคี ุณภาพชีวิตในวาระสุดท้ายของชีวิตตน
หนั ง สื อ “สุ ข สุ ด ท้ า ยที่ เ ลื อ กได้ ” เป็ น การสั ง เคราะห์ แ นวคิ ด และ
ประสบการณ์ของบุคลากรด้านสาธารณสุขหลากหลายสาขา ที่ล้วนแต่เป็น
ผู้ท�างานเกี่ยวข้องกับการดูแลแบบประคับประคอง ซึ่งสะท้อนทั้งความรู้และ
ถอดบทเรียนในการท�างานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตระยะท้ายและสิทธิ
การตายตามธรรมชาติของผู้ป่วย เพื่อเป็นแนวทางการท�างานแก่บุคลากร
ด้านสาธารณสุข และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหา
สาระที่นา� เสนอผ่านหนังสือเล่มนี้ จะเกิดประโยชน์ ในการวางแผนชีวติ ในวาระ
สุดท้ายของชีวิตตนเองได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และบุคลากรด้าน
สาธารณสุขยังได้น�าไปปรับใช้ เพื่อน�าไปสู่ระบบรองรับการใช้ “สิทธิการตาย
ตามธรรมชาติ” ได้อย่างกว้างขวางในสังคมไทยต่อไป
นายแพทย์พลเดช ปนประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

จากบรรณาธิการ

เป็นทีท่ ราบแล้วเข้าใจโดยทัว่ กันในสังคมโลกแล้วว่า ความตายเป็นสิง่ ที่
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่กลับเป็นเรื่องที่ไม่อาจพูดคุยกันได้อย่างเต็มปาก
จะด้วยเหตุผลอะไรก็สุดแท้แต่ ฉากสุดท้ายของความตายของบุคคลมักจะเกิด
ขึ้นในสถานที่เฉพาะที่น้อยคนนักจะได้สัมผัส โดยเฉพาะในสถานพยาบาล
ซึง่ ผูป้ ว่ ยในวาระสุดท้ายจะถือเป็นผูป้ ว่ ยหนักและได้รบั การดูแลทีห่ อ้ งผูป้ ว่ ยหนัก
ซึ่งบุคคลอันเป็นที่รักไม่สามารถเข้าไป “ดูใจ” ก่อนจากไปได้อย่างสะดวก
ง่ายดายนัก และสิ่งที่อยู่เบื้องหลังฉากสุดท้ายนั้น เป็นกระบวนการอันยืดยาว
ในระหว่างการดูแลตัง้ แต่เริม่ มีอาการเจ็บป่วยจนถึงลมหายใจสุดท้าย โดยจะมี
ตัวละครเข้ามาเกีย่ วข้องมากมายหมุนเวียนเปลีย่ นกันเข้ามาอยูใ่ นกระบวนการ
ในแต่ละขั้นตอน และผู้ท่อี ยู่ในเกือบทุกกระบวนการก็คือตัวผู้ป่วย หรืออาจจะ
เรียกว่าเป็นตัวเอกก็ว่าได้ หากนี่เป็นละครชีวิตของเขาเอง เขาก็คงต้องการให้
เรื่องราวของเขาจบลงด้วยความสุขแบบแฮปปี้เอนดิ้ง ดังนั้น เขาจึงควรจะเป็น
ผูก้ า� กับชีวติ ของตนเอง เขาควรจะต้องรูว้ า่ แฮปปีเ้ อนดิง้ ส�าหรับผูท้ กี่ า� ลังจากจาก
โลกนี้ไปสามารถเกิดขึ้นได้ ฉากนั้นจะมีภาพออกมาเป็นอย่างไรส�าหรับตัวเขา
เอง แล้วเขาจะเขียนบทนั้นได้หรือไม่ อย่างไร เพื่อให้ “สุขสุดท้าย” เป็นฉาก
สุดท้ายของชีวิตตนเอง

หนังสือ “สุขสุดท้ายที่เลือกได้” จึงได้น�าเสนอ “ทางเลือก” ในแง่มุม
ต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงที่ได้ท�างานตลอดกระบวนการของ
ผูป้ ว่ ยตัง้ แต่เริม่ ต้นถึงสุดทาง เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย ผูป้ ระกอบวิชาชีพ ผูด้ แู ล ญาติพนี่ อ้ ง
และประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงกระบวนการของการจากไปตามธรรมชาติ
และกระบวนการดู แ ลแบบประคับ ประคองในระบบบริก ารทางการแพทย์
การพยาบาล การดูแลในมิติต่างๆ ทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
ตลอดเส้นทางเดินของผู้ป่วย เพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันคือคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงผู้ดูแล สาระส�าคัญที่มีการกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้
คือ เนื้อหาที่เกี่ยวกับการเข้าสู่ฉากสุดท้ายของชัีวิต เนื้อหาเกี่ยวกับเหตุผล
ความจ�าเป็นในการหาทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ ส�าหรับตนเอง เนือ้ หาเกีย่ วกับการทีเ่ ป็น
ทั้งผู้ให้ (บริการ) และผู้รบั (บริการ) ที่เปี่ยมไปด้วยปิติ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับจรรยาวิชาชีพในการดูแลแบบประคับประคอง ทั้งนี้ จะเน้นถึงกระบวนการ
ส�าคัญกล่าวคือ การวางแผนการดูแลล่วงหน้า การใช้สิทธิในการแสดงเจตนา
ที่เกี่ยวกับการบริการ การตัดสินใจครั้งส�าคัญและบทบาทของญาติผู้ใกล้ชิด
ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการดูแลแบบประคับประคอง
ถึงแม้ว่า เนื้อหาที่น�าเสนอจะยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็นของการดูแล
แบบประคับประคอง ก็หวังว่าเนือ้ หาเท่าทีใ่ นมีหนังสือเล่มนี้ จะมีสว่ นเสริมสร้าง
ความเข้าใจต่อเรือ่ งทีค่ อ่ นข้างใหม่นใี้ นสังคมไทย และผูอ้ า่ นจะมีโอกาสมากกว่า
คนอื่นๆ ในการเลือกหนทางที่ดที ี่สุด เมื่อต้องเผชิญกับสิ่งนี้ในวันนั้น...
นายแพทย์อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร
โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วย
การสร้างเสริมสุขภาวะในระท้ายของชีวิต พ.ศ. 2557 - 2559
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เมื่อถึงปลายทาง

“ทุกผูท้ กุ นามหวังว่าจะได้ตายดี หรือขอให้มชี วี ติ ทีด่ จี วบจนวาระสุดท้าย”
- อาทูล กาวานดี จากหนังสือ “Being Mortal”

เมื่อถึงปลายทาง

- รศ.ประคอง อินทรสมบัติ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
ข้อความข้างต้นนัน้ จับใจผูเ้ ขียนอย่างยิง่ เพราะมนุษย์ทกุ คนย่อมต้องการ
เผชิญหน้ากับความตายอย่างสงบ มีเพียงห้วงค�านึงที่เป็นแง่งามความสุข
ในช่วงสุดท้าย โดยปราศจากความเจ็บปวดทุรนทุราย ในประสบการณ์ของ
พยาบาลผู้ท�าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างใกล้ชิด ในแนวทางการดูแล
แบบประคับประคอง (Palliative Care) งานของเราเท่ากับได้ช่วยบรรเทาความ
ทุกข์ทรมานและท�าให้ผู้ป่วยรู้สกึ สุขสบายก่อนจะถึงวาระสุดท้าย ซึ่งเป็นนิยาม
ของค�าว่า “ตายดี” (Quality of Death) ที่ชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง
ได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด โดยเราได้การถอดบทเรียนในการท�างาน และสรุป
สาระส�าคัญต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย ทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ เพื่อให้สามารถน�าไปปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย
เมือ่ ถึงระยะสุดท้ายของชีวติ การเปลีย่ นแปลงด้านร่างกายของผูป้ ว่ ยจะ
ปรากฏอาการต่างๆ ที่สังเกตได้ และผู้ที่พยาบาลใกล้ชิดสามารถช่วยบรรเทา
เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีข้นึ ได้ดังต่อไปนี้
• อาการอ่อนเพลีย 1 จะพบได้บ่อยที่สุดในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ที่ใกล้เสียชีวิต อาการแสดงได้แก่ง่วง ซึม สติสัมปชัญญะลดลงและนอนหลับ
มากขึน้ ตืน่ เป็นช่วงสัน้ ๆ เนือ่ งจากร่างกายผลิตพลังงานลดลงจากการเสือ่ มของ
กานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ. ประจวบ หนูอุไร .พยาบาลช�านาญการ สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
1

8

สุ ข สุ ด ท้ า ย ที่ เ ลื อ ก ไ ด้

อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายพร้อมๆ กัน ท�าให้ความเป็นกรดด่างเสียสมดุล
บางครั้งร่างกายอาจมีการขยับหรือเกร็งอัตโนมัติ เช่น การก�ามือ หรือกัดฟัน
เป็นต้น โดยทั่วไปอาการอ่อนเพลียจะค่อยเป็นค่อยไป หรือในบางรายอาจจะ
เกิดขึ้นรวดเร็ว อาการง่วงซึมในผู้ที่ใกล้เสียชีวิตจะแสดงโดยหลับลึก ปลุกไม่
ค่อยตื่น หรือปลุกให้ตื่นได้ยาก ถึงแม้จะอ่อนเพลียซึม ปลุกยากหรือหลับลึก
ตลอดเวลา แต่จะรับรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว ส่วนใหญ่ยังเข้าใจสิ่งที่พูด เนื่องจาก
หูและการได้ยนิ เป็นอวัยวะสุดท้ายที่สูญเสียการท�างาน
• การกินอาหาร การดืม่ น�า้ ลดลง การกลืนล�าบากมากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจาก
ประสาทอัตโนมัติท�างานลดลง กล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนและกล้ามเนื้อระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบการย่อยและการดูดซึมอาหารท�างานลดลงหรือเริ่มหยุด
ท�างาน
• การหายใจผิดปกติ มีอาการประสาทหลอน กระสับกระส่ายเนือ่ งจาก
มีการเปลี่ยนแปลงสารเคมีในร่างกาย ท�าให้ความเป็นกรดด่างในเลือดผิดปกติ
ผู ้ ป ่ ว ยอาจหายใจตื้ น ๆ หรื อ หยุ ด เป็ น ช่ ว งๆ หรื อ หายเร็ ว ถี่ หรื อ มี อ าการ
กระวนกระวาย เห็นคนที่เสียชีวิตมาห้อมล้อม เป็นต้น
• การร้องครวญคราง หรือมีหน้าตาบิดเบี้ยว ในบางรายไม่เกิดจาก
ความเจ็บปวดเสมอไป แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงของสมอง
• มือเท้าเย็น หรือมีผิวหนังเป็นจ�้า ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า ปัสสาวะ
น้อยลง
เมื่อสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ด้านร่างกายของผู้ป่วยในระยะ
สุดท้าย ญาติหรือผู้ที่ท�าหน้าที่พยาบาลต้องมีจิตใจพร้อมที่จะช่วยเหลือ ให้เขา
สามารถพูดคุยหรือสื่อสารความต้องการออกมาได้ หรือในกรณีที่ผู้ป่วยช่วย
เหลือตัวเองไม่ได้ ญาติจะกลายเป็นผู้พิทักษ์สิทธิแทนผู้ป่วย ท�าหน้าที่ต่อรอง
แทนในเรื่องต่างๆ หากญาติมีความสับสนหวาดกลัว บุคลากรทางการแพทย์
มีหน้าทีท่ า� ให้เขาสงบลง พยายามพูดคุยหารือว่าเขาต้องการอะไร ตอบข้อสงสัย
ต่างๆ ให้คลายความกังวล เช่น ได้ให้ยาอะไรไปบ้าง รวมทั้งดูแลในเรื่องของ
ความสุขสบายโดยพื้นฐาน
9

อาการต่ า งๆ ที่เ กิด ขึ้น กับผู ้ ป่ ว ยระยะสุด ท้ า ยมีห ลากหลายรู ป แบบ
ทัง้ เรือ่ งของความปวดและอาการอืน่ ๆ เป็นลักษณะของอาการรวมๆ (Symptom
Cluster) ซึ่งท�าให้เขารู้สึกว่าถูกรุมเร้าด้วยความไม่สุขสบาย ดังนั้น จึงเป็น
เหตุผลว่า เหตุใดต้องดูแลอาการผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายอย่างต่อเนือ่ ง เพราะผูด้ แู ล
จะได้ท�าการประเมินอาการที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที แม้ว่าในกรณีที่ผู้ป่วย
พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน แต่บุคลากรด้านสาธารณสุขต้องติดตามและประเมิน
อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ตรวจสอบว่าแผนการรักษาทีท่ า� ไปได้ผลหรือไม่ หากดีขนึ้ แล้ว
อาจจะมีอาการต่างๆ เกิดขึ้นได้อีก ฉะนั้นต้องติดตามและประเมินอย่างเป็น
ระบบ ไม่วา่ จะเป็นการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานในการประเมินอาการหรือแนวทาง
ในการจัดการความปวด
นอกจากนั้นสิ่งที่ควรค�านึงเป็นเรื่องหลักๆ คือความสะอาดของร่างกาย
ผู้ป่วย อย่าปล่อยให้คนไข้ระยะท้ายอยู่ในสภาพที่ถูกละเลยอนามัย พื้นฐาน
ในเรื่องความสะอาดของร่างกายต้องได้รับการดูแลอย่างสม�่าเสมอ ผู้ท�าหน้าที่
พยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ต้องรักษาความสะอาดให้ผู้ป่วยตั้งแต่ศรีษะจรด
ปลายเท้า ทั้งผมเผ้าและช่องปากควรสะอาดอยู่เสมอ เมื่อรักษาความสะอาด
ของร่างกายได้ดงั นี้ อาการพื้นฐานบางอย่างจะพลอยดีขึ้นไปด้วย และช่วยให้
ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่นการเกิดแผลกดทับต่างๆ
สิง่ ทีจ่ ะช่วยสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้กบั ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายได้อกี ประการ
หนึ่ง คือจัดการให้เขาได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี แม้จะอ่อนเพลียและนอนหลับ
เป็นส่วนใหญ่ แต่ช่วงเวลาทีต่ นื่ ขึน้ มาเขาควรได้เห็นแสงตามธรรมชาติ รู้ว่าเป็น
กลางวันหรือกลางคืน ไม่ใช่นอนอยู่ในห้องที่มืดมิดตลอดเวลา ควรให้เขาได้อยู่
ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีอากาศระบายอย่างเพียงพอ ถ้าบ้านหรือโรงพยาบาล
มีต้นไม้ใบหญ้าล้อมรอบ ผู้ป่วยต้องมีสิทธิที่จะได้เห็นตามสมควร
ไม่ควรคิดว่าในเมื่อผู้ป่วยอาการไม่ดี อาจจะจากไปในเวลาสองสามวัน
ดังนั้นจึงไม่จ�าเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิด แต่พึงระลึกไว้เสมอว่า ต้องดูแล
ให้ผู้ป่วยให้ดูดีที่สุด ผู้ที่ท�าหน้าที่พยาบาลต้องให้ความเคารพในฐานะที่
เขาเป็นบุคคลซึ่งมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยิ่งในช่วงระยะท้ายของชีวิตเช่นนี้
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ยิง่ ต้องดูแลให้ผปู้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ จี นถึงวาระสุดท้าย เพราะนอกจากจะเป็น
ผลดีกบั ผูป้ ว่ ยเองแล้ว สิง่ เหล่านีจ้ ะกลายเป็นภาพจ�ำทีด่ ขี องญาติสนิทมิตรสหาย
ของเขาตลอดไป
ความเปลี่ยนแปลงด้านจิตสังคม และจิตวิญญาณ
ผู้ที่อยู่ในช่วงท้ายของชีวิต หรือผู้ที่ใกล้เสียชีวิตมักพบว่ามีอารมณ์
แปรปรวน จิตใจว้าวุ่น กลัวการตายและผลของการตาย เช่น กลัวการถูกทอด
ทิ้งให้อยู่ตามล�ำพัง กลัวหายใจไม่ออก กลัวหลับไม่ต่นื กลัวการพลัดพรากจาก
บุคคลที่รักและความห่วงใยในทรัพย์สมบัติ ท�ำให้ผู้ที่อยู่ในช่วงท้ายของชีวิตมี
ความเครียด ความกังวล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย จิตใจ สังคมและจิต
วิญญาณของแต่ละราย โดยเฉพาะความกลัวต่อการตาย พบได้ 2 ลักษณะ คือ
• กลัวความตายโดยตรง 2 นั่นคือกลัวความสูญเสียทุกสิ่งที่มีอยู่
ต้องจากบุคคลอันเป็นทีร่ กั กลัวการจากไปสูอ่ นาคตข้างหน้า ไม่รจู้ ะไปอยูท่ ไี่ หน
และต้องไปอยู่ในสภาพใด
• กลัวต่อกระบวนการก่อนตาย
เป็นความกลัวที่มีต่อความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวด นอกจากนี้
ความทุก ข์ ท รมานด้ า นจิต สัง คม และจิต วิญ ญาณส่ ว นหนึ่ง เกิด จากการ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย

วาระสุดท้ายของบุคคล กระทบต่อสมาชิกในครอบครัวโดยตรง ยิง่ อาการ
ในระยะท้ายๆ ผูป้ ว่ ยจะมีภาวะสับสน อาจจะจ�ำอะไรไม่ได้ สิง่ ทีพ่ บเห็นอยูเ่ สมอ
คือลูกหรือญาติที่เป็นผู้ดูแลจะเกิดความหวาดกลัว เพราะผู้ป่วยอาจมีภาวะ
สับสนเฉียบพลัน หรือเพ้อ อาการเหล่านี้นอกจากเป็นภาวะทางจิตใจแล้ว
อาจเกิดได้จากภาวะทางร่างกายด้วย เช่น เกิดจากเกลือแร่ในร่างกายไม่สมดุล
ซึ่งส่งผลถึงสมอง ในความเป็นจริงแล้ว อาการเพ้อไม่ได้เกิดเฉพาะผู้ป่วย
ระยะท้าย ยังเกิดได้กับคนสูงอายุ ในยามเจ็บป่วย โดยจะแสดงอาการออกมา
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คล้ายๆ กัน เช่น การเพ้อพูดถึงคนที่ตายไปแล้ว จึงอาจท� ำให้ญาติตกใจ
พานคิดไปถึงเรื่องลี้ลับต่างๆ ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นได้เป็นปกติ โดยได้เขียนไว้เป็น
ทฤษฎีในระดับสากล อาการอื่นๆ อาจจะมีลักษณะของการที่นัยน์ยากลอกไป
มารวดเร็วระหว่างหลับ หรือดิ้นรนกระสับกระส่าย แต่ไม่จ�ำเป็นต้องไปผูกมัด
เพราะผู้ป่วยระยะสุดท้ายจะเลือดออกได้ง่าย การผูกมัดอาจท�ำให้รอยช�้ำ
หรือมีเลือดออกได้ หากผู้ป่วยดิ้น ผู้ดูแลเพียงแต่เฝ้าระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้น
อย่างใกล้ชดิ
สิ่งที่ญาติและผู้ดูแลสามารถท�ำได้ในสถานการณ์เหล่านี้ อาจเป็น
การพูดคุยสื่อสารกับผู้ป่วย เพราะเขาอาจเพียงหลงลืมไปชั่วขณะ การสื่อสาร
อาจท�ำได้ผ่านการสัมผัส ลูบตัวผู้ป่วยอย่างนุ่มนวลให้รู้ว่ามีคนคอยดูแล
เพราะผู้ป่วยไม่ได้ลมื หมดทุกเรือ่ ง ในการพูดคุยไม่จ�ำเป็นต้องพูดประโยคยาวๆ
อาจเพียงบอกว่า “แม่ นี่ลูกเฝ้าอยู่ข้างๆ นะ” นอกจากนั้นสัมพันธภาพระหว่าง
ผู้ให้การดูแล ทัง้ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้เกีย่ วข้องต่างๆ ในทีม Palliative
รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ จ�ำเป็นต้องได้สื่อสารกัน เพื่อจะได้ติดตามดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ช่วยบรรเทาอาการไม่สุขสบายต่างๆ ทั้งทางกายและจิตใจลดลงได้
อย่างทันท่วงที
กายกับจิตนั้นเกี่ยวกันอย่างแยกไม่ออก พอกายทุกข์ทรมาน จิตย่อม
ซึมเศร้า ทั้งผู้ป่วยและญาติ ในยามที่ผู้ปวยช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ ญาติจะมี
ความส�ำคัญมาก ดังนั้นท�ำให้ญาติมั่นใจว่าเขาจะได้รับการดูแล เพราะในยาม
ที่ เ กิ ด ความทุ ก ข์ ใ จ มี ค� ำ ถาม แล้ ว ไม่ มี ค� ำ ตอบหรื อ ไม่ ไ ด้ รั บ ความสนใจ
ความกังวลใจย่อมไม่คลายลง ในการตอบค�ำถามต่อญาติผู้ป่วย บุคลากร
ทางการแพทย์ควรแน่ใจว่าเป็นการสื่อสารอย่างแท้จริง ไม่ใช่การให้ข้อมูลที่
เป็นทางการอย่างแห้งแล้ว เช่น ในระยะท้ายจริงๆ คนไข้หายใจล�ำบากและ
ทรมานอย่างยิ่ง การรอคอยเป็นหลายๆ ชั่วโมง สร้างความทุกข์ให้กับลูกหรือ
คนในครอบครัวอย่างมาก เพราะไม่อยากให้บุพการีหรือคนป่วยอันเป็นที่รัก
จากไปแบบกระวนกระวาย หรือมีการหอบหายใจอย่างทรมาน (Air Hunger)
เมื่อแพทย์มาเจาะเลือดเพื่อตรวจดูอ็อกซิเจน พบว่าอยู่ในระดับปกติ อาจจะ
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สุ ข สุ ด ท้ า ย ที่ เ ลื อ ก ไ ด้

บอกเพียงแค่ว่าอ็อกซิเจนปกติ โดยไม่มีคำ� อธิบายอื่นใดให้ญาติอุ่นใจ เพราะ
ผู้ป่วยอาจจะหอบเพราะสาเหตุอื่น ประเด็นการสื่อสารเหล่านี้เป็นเรื่องส�ำคัญ
มาก เพราะเป็นการสร้างความมั่นใจและคลายความทุกข์ให้ญาติผู้ป่วยได้
คุณภาพของการสื่อสาร
และการรับฟังเจตจ�ำนงของผู้ป่วย
สิง่ ส�ำคัญในทีมดูแลแบบประคับประคอง ซึง่ หมายรวมทัง้ ผูป้ ว่ ยและญาติ
ด้วยนั้น การใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพและสม�่ำเสมอมีความส�ำคัญมาก
เพราะปัญหาของผู้ป่วยแต่ละคนมีความซับซ้อนแตกต่างกัน นอกจากจะมี
การประเมินอาการผ่านการสือ่ สารต่างๆ อย่างต่อเนือ่ งแล้ว ควรปฏิบตั กิ บั ผูป้ ว่ ย
อย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นคนจน คนรวย คนมีการศึกษา
มากน้อยเพียงใด ทีมดูแลแบบประคับประคองควรรูว้ า่ ความต้องการของผูป้ ว่ ย
คืออะไร
แม้แต่บคุ ลากรในทีม Palliative Care อาจมีวิชาชีพที่มีความหลากหลาย
ต่างกัน แต่ค�ำว่าทีมแปลว่าต้องมาท�ำงานร่วมกัน แบ่งปันข้อมูลกัน บางส่วน
อาจซ้อนทับกันในขอบเขตงานบ้าง แต่เมื่อต้องท�ำงานเป็นทีมจึงต้องหาวิธี
ท� ำ งานร่ ว มกั น รวมทั้ ง ญาติ ผู ้ ป ่ ว ยถื อ ว่ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของที ม การดู แ ล
แบบประคับประคองเช่นกัน บางคนก็อาจจะยอมรับสถานการณ์ของผู้ป่วยได้
แล้ว ในขณะทีญ
่ าติบางคนอาจจะยังยอมรับไม่ได้ หรือตัวคนไข้ยงั ไม่รคู้ วามจริง
ความซับซ้อนเหล่านี้ ต้องดูแลให้ครอบคลุม มักจะมีการพูดถึงภาวะที่เรียกว่า
“กตัญญูเฉียบพลัน” เช่น ลูกหรือญาติที่ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยใกล้ชิด อาจจะอยู่ต่าง
ประเทศแล้วรีบกลับมาในช่วงวาระสุดท้ายของบุพการี แล้วไม่ยนิ ยอมปล่อยให้
ผู้ป่วยจากไป
แต่จะตัดสินบุคคลผูน้ นั้ ด้วยมุมมองของตัวเองไม่ได้ อาจมีเรือ่ งราวเบือ้ ง
หลังที่ท�ำให้เขารู้สึกผิด หรือในบรรดาลูก 5 คน อาจจะแบ่งเป็นสองพวก
อาจเป็นไปได้ทั้งนั้น ในช่วงเวลาระยะสุดท้ายนี้ มักมีเรื่องราวหลากหลาย
เข้ามาเกี่ยวข้อง การสื่อสารที่ดีของทีมดูแลแบบประคับประคองคือต้องไม่ไป
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ต�ำหนิใคร หากแต่ต้องรับฟังอย่างใส่ใจ การสื่อสารในทีมดูแลแบบประคับ
ประคองในลักษณะนี้ จะเป็นทีม่ าของการวางแผนการรักษาล่วงหน้า (Advance
Care Plan) ที่ดีต่อไป ซึ่งหมายรวมถึงการยอมรับการดูแลแบบประคับประคอง
หรือการตัดสินใจท�ำหนังสือแสดงเจตนา (Living Will) เช่น เคยมีกรณีที่ลูกสาว
ได้ แ จ้ ง กั บ แพทย์ ห รื อ พยาบาลที่ ดู แ ลพ่ อ ซึ่ ง อยู ่ เ ป็ น ผู ้ ป ่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยว่ า
พ่ออยากกลับบ้าน เขามีความไว้ใจมากพอที่จะคุยกับบุคลากรทางการแพทย์
โดยเมือ่ ผ่านการพูดคุยสือ่ สารแล้วได้ขอ้ สรุปจากทุกฝ่ายว่าการน�ำกลับบ้านเป็น
สิ่งที่ดีที่สดุ ถึงแม้ผู้ป่วยจะไม่เขียนไว้ แต่ถือว่าเป็นความปรารถนาและเจตนา
สุดท้ายของพ่อ เมื่อตัดสินใจน�ำพ่อกลับไปบ้านแล้ว โดยผู้ป่วยสิ้นใจอีกไม่นาน
หลังจากนั้น ลูกสาวได้กลับมาแจ้งข่าวและขอบคุณทีมแพทย์ที่ท�ำการดูแล
เขาดี ใ จที่ ไ ด้ พ าพ่ อ กลั บ บ้ า นและรายล้ อ มด้ ว ยลู ก หลานในวาระสุ ด ท้ า ย
ไม่ ใ ช่ เ ห็ น ภาพที่ เ จ็ บ ปวดดิ้ น รนของพ่ อ เป็ น ภาพสุ ด ท้ า ย เพราะฉะนั้ น
จะเห็นได้ว่าการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ การดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยให้จากไป
ด้วยดี เป็นสิ่งที่ดีส�ำหรับทุกฝ่าย
พึงระลึกไว้เสมอว่า ในความเป็นจริงนั้นผู้ป่วยและญาติไม่อยากจะ
รบกวนแพทย์พยาบาล เพราะมีความเกรงใจเป็นทุนอยูแ่ ล้ว หากไม่มคี วามจ�ำเป็น
เขาจะไม่โทรศัพท์ถามบ่อยๆ เมือ่ เขาตัดสินใจสือ่ สารกับบุคลากรทางการแพทย์
แสดงว่าในสถานการณ์ทุกข์ทรมานเช่นนั้น เขาต้องการที่พึ่ง ต้องการคนที่จะ
รับฟังและตอบค�ำถาม ไม่ใช่เรื่องเหลือบ่ากว่าแรงที่บุคลากรทางการแพทย์จะ
ช่วยแก้ปัญหาไปทีละเรื่อง เพราะไม่ใช่ว่ากระบวนการรักษาจะช่วยให้ดีผู้ป่วย
อาการดีขึ้นในทันที อาจจะบอกญาติผู้ดูแลว่า “ถ้ายังไม่ดีขึ้นเดี๋ยวหมอหรือ
พยาบาลจะมาดูให้ใหม่นะครับ ตอนนี้ยาจะออกฤทธิ์ในกี่นาที” เพื่อให้เขา
สบายใจ เพราะเรือ่ งของการสือ่ สารส�ำคัญมาก ขอให้คดิ เสมอว่าผูป้ ว่ ยมีศกั ดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์ ให้เวลากับเขา และรับฟังอย่างแท้จริง ไม่จ�ำเป็นต้องพูดหรือ
ให้ข้อมูลอยู่ตลอด เพราะบางทีถ้าเราพูดฝ่ายเดียว ย่อมไม่รู้ว่าจริงๆ คนไข้หรือ
ญาติต้องการอะไร แต่การสื่อสารที่มีคุณภาพและเห็นใจซึ่งกันและกันต่างหาก
ที่ควรกระท�ำ
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ผูท าํ หนาทีร่ กั ษาพยาบาลผูป ว ยระยะสุดทายตองฟงใหมาก พึงระลึกวา
ในยามที่เราใหยาแกปวดแกผูปวย ความหมายของสิ่งนี้ไมไดมีแคยาแกปวด
หากแตยงั ไดในเรือ่ งของสัมพันธภาพ ความไววางใจ สิง่ เหลานีจ้ ะทําใหเกิดการ
หลั่งยาระงับปวดตามธรรมชาติ (Natural Opioid) ดวย เพราะรางกายมนุษย
เรานั้น เมื่อมีความสุขสบายใจ จะหลั่งสารที่ดีออกมาเสมือนเปนยาระงับปวด
ตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการสื่อสารของมนุษยที่ดีตอกันนั่นเอง

ตายดีวิถีชาวพุทธ

- พระไพศาล วิสาโล ความเจ็บปวยเมื่อเกิดขึ้นแลว มิไดเกิดผลกระทบตอรางกายเทานั้น
หากยังมีอิทธิพลตอจิตใจดวย คนที่เจ็บปวยสวนใหญแลวจึงไมไดมีความเจ็บ
ปวยทางการเทานั้น หากยังมีความเจ็บปวยทางจิตใจอีกดวย ยิ่งผูปวยระยะ
สุดทายดวยแลว ความเจ็บปวยทางจิตใจเปนสาเหตุแหงความทุกขทรมาน
ไมนอยไปกวาความเจ็บปวยทางกาย หรืออาจจะมากกวาดวยซํ้า เพราะสิ่งที่
เผชิญเบื้องหนาเขาคือความตายและความพลัดพรากสูญเสียอยางสิ้นเชิง
ซึ่งกระตุนเราความกลัว ความวิตกกังวล และความรูสึกอางวางโดดเดี่ยว
ใหผุดขึ้นมาอยางเขมขนรุนแรงอยางที่ไมเคยประสบมากอน
แมรางกายจะเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆ แตจิตใจยังมีโอกาสที่จะกลับมา
ดีขึ้น หายทุรนทุราย จนเกิดความสงบขึ้นไดแมกระทั่งในวาระสุดทายของชีวิต
พระพุทธองคไดเคยตรัสแกนกุลปตา อุบาสกผูป ว ยหนักวา “ขอใหทา นพิจารณา
อยางนี้วา เมื่อกายเรากระสับกระสาย จิตเราจะไมกระสับกระสาย”
ในสมั ย พุ ท ธกาล มี ห ลายเหตุ ก ารณ ที่ พ ระพุ ท ธองค แ ละพระสาวก
ไดทรงมีสวนชวยเหลือผูที่กําลังปวยและใกลตาย เปนการชวยเหลือที่มุงบําบัด
ทุกขหรือโรคทางใจโดยตรง ซึ่งสรุปแลวมีขอพิจารณา 2 ประการ คือ
1. ความเจ็บปวยและภาวะใกลตายนั้น แมจะเปนภาวะวิกฤตหรือ
ความแตกสลายในทางกาย แตสามารถเปน “โอกาส” แหงความหลุดพน
ในทางจิตใจ หรือการยกระดับในทางจิตวิญญาณได ความเจ็บปวยและภาวะ
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ใกล้ตายจึงมิได้เป็นสิ่งเลวร้ายในตัวมันเอง หากใช้ให้เป็นก็สามารถเป็นคุณ
แก่ผู้เจ็บป่วยได้
2. ค�าแนะน�าของพระพุทธเจ้า สามารถจ�าแนกเป็น 2 ส่วน คือ
2.1 การน้อมจิตให้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยและความมั่นใจในศีล
หรือความดีที่ได้บ�าเพ็ญมา กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการน้อมจิต
ให้ระลึกถึงสิ่งที่ดีงาม
2.2 การละความห่วงใยและปล่อยวางในสิ่งทั้งปวง เพราะแลเห็น
ด้วยปัญญาว่าไม่มีอะไรที่จะยึดถือไว้ได้เลย
ค�าแนะน�าของพระพุทธเจ้าดังกล่าว เป็นแนวทางอย่างดีส�าหรับการ
ให้ความช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ใกล้ตายในปัจจุบัน ในบทความนี้จะน�าหลัก
การดังกล่าวมาประยุกต์สา� หรับแพทย์ พยาบาล และญาติมิตรที่ต้องการช่วย
เหลือผูใ้ กล้ตาย โดยน�าเอาประสบการณ์จากกรณีตวั อย่างอืน่ ๆ มาประกอบเป็น
แนวทาง ดังต่อไปนี้
1. ให้ความรักและความเห็นอกเห็นใจ
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่เพียงถูกความเจ็บปวดทางกายรุมเร้าเท่านั้น
หากยังถูกรบกวนด้วยความกลัวต่างๆ นานา ความกลัวดังกล่าวอาจสร้าง
ความทุกข์ให้แก่เขายิง่ กว่าความเจ็บปวดทางกายด้วยซ�า้ ความรักและก�าลังใจ
จากลูกหลานญาติมติ รเป็นสิง่ ส�าคัญในยามนีเ้ พราะสามารถลดทอนความกลัว
และช่วยให้เขาเกิดความมั่นคงในจิตใจได้ พึงระลึกว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายนั้นมี
สภาพจิตที่เปราะบางอ่อนแออย่างมาก เขาต้องการใครสักคนที่เขาสามารถ
พึ่งพาได้ และพร้อมจะอยู่กับเขาในยามวิกฤต หากมีใครสักคนที่พร้อมจะให้
ความรักแก่เขาได้อย่างเต็มเปี่ยมหรืออย่างไม่มีเงื่อนไข เขาจะมีก�าลังใจเผชิญ
กับความทุกข์นานาประการที่โหมกระหน�่าเข้ามา
ความอดทนอดกลั้น เห็นอกเห็นใจ อ่อนโยนและให้อภัย เป็นอาการ
แสดงออกของความรัก ความทุกข์ทางกายและสภาพจิตที่เปราะบางมักท�าให้
ผู้ป่วยแสดงความหงุดหงิด กราดเกรี้ยว ออกมาได้ง่าย เราสามารถช่วยเขาได้
ด้วยการอดทนอดกลัน้ ไม่แสดงความขุน่ เคืองฉุนเฉียวตอบโต้กลับไป พยายาม
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ให้อภัยและเห็นอกเห็นใจเขา ความสงบและความอ่อนโยนของเราจะช่วยให้
ผู้ป่วยสงบนิ่งลงได้เร็วขึ้น การเตือนสติเขาอาจเป็นสิ่งจ�ำเป็นในบางครั้ง แต่พึง
ท�ำด้วยความนุ่มนวลอย่างมีเมตตาจิต จะท�ำเช่นนั้นได้สิ่งหนึ่งที่ญาติมิตรขาด
ไม่ได้คือมีสติอยู่เสมอ สติช่วยให้ไม่ลืมตัว และประคองใจให้มีเมตตา ความรัก
และความอดกลั้นอย่างเต็มเปี่ยม
แม้ไม่รู้ว่าจะพูดให้กำ� ลังใจแก่เขาอย่างไรดี เพียงแค่การใช้มือสัมผัสผู้
ป่วยด้วยความอ่อนโยน ก็ช่วยให้เขารับรู้ถึงความรักจากเราได้ เราอาจจับมือ
จับแขนเขา บีบเบาๆ กอดเขาไว้ หรือใช้มือทั้งสองสัมผัสบริเวณหน้าผากและ
หน้าท้อง พร้อมกับแผ่ความปรารถนาดีให้แก่เขา ส�ำหรับผูท้ เี่ คยท�ำสมาธิภาวนา
ขณะที่สัมผัสตัวเขา ให้น้อมจิตอยู่ในความสงบ เมตตาจากจิตที่สงบและ
เป็นสมาธิจะมีพลังจนผู้ป่วยสามารถสัมผัสได้
การแผ่เมตตาอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธธิเบตนิยมใช้ ก็คือ การน้อมใจนึก
หรืออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ป่วย (หรือเรา) เคารพนับถือ เช่น พระพุทธเจ้า
พระโพธิสัตว์ หรือเจ้าแม่กวนอิม ให้มีความรู้สึกว่าท่านเหล่านั้นปรากฏเป็น
ภาพนิมิตอยู่เหนือศรีษะของผู้ป่วย จากนั้นจินตนาการว่าท่านเหล่านั้นได้
เปล่งรังสีแห่งความกรุณาและการเยียวยา เป็นล�ำแสงอันนุ่มนวลอาบรดทัว่ ร่าง
ของผู้ป่วย จนร่างของผู้ป่วยผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับล�ำแสงนั้น ขณะที่
น้อมใจนึกภาพดังกล่าว เราอาจสัมผัสมือของผูป้ ว่ ยไปด้วย หรือนัง่ สงบอยูข่ า้ งๆ
เตียงผู้ป่วย ก็ได้
2. ช่วยให้ผู้ป่วยยอมรับความตายที่จะมาถึง
การรู้ว่าวาระสุดท้ายของตนใกล้จะมาถึงย่อมช่วยให้ผู้ป่วยมีเวลา
เตรียมตัวเตรียมใจในขณะที่สังขารยังเอื้ออ�ำนวยอยู่ แต่มีผู้ป่วยจ�ำนวนมากที่
ไม่คาดคิดมาก่อนว่าตนเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หายและอาการได้ลุกลามมาถึง
ระยะสุดท้ายแล้ว การปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยปกปิดความจริงไม่ให้ผู้ป่วย
รั บ รู ้ ย ่ อ มท� ำ ให้ เ ขามี เ วลาเตรี ย มตั ว ได้ น ้ อ ยลง อย่ า งไรก็ ต ามการเปิ ด เผย
ความจริงซึ่งเป็นข่าวร้าย โดยไม่ได้เตรียมใจเขาไว้ก่อน ก็อาจท� ำให้เขามี
อาการทรุดหนักลงกว่าเดิม โดยทั่วไปแล้วแพทย์จะมีบทบาทส�ำคัญในเรื่องนี้
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โดยเฉพาะหลังจากทีไ่ ด้สร้างความสัมพันธ์ทใี่ กล้ชดิ หรือได้รบั ความไว้วางใจจาก
ผู้ป่วยแล้ว แต่แม้กระนั้นการท�ำให้ผู้ป่วยยอมรับความตายที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น
มักเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน นอกเหนือจากความรักและความไว้วางใจ
แล้ว แพทย์ พยาบาล ตลอดจนญาติมิตร จ�ำต้องมีความอดทน และพร้อมที่จะ
ฟังความในใจจากผู้ป่วย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องการให้เปิดเผยความจริงมากกว่า
ที่ จ ะปกปิ ด และถึ ง จะปกปิ ด ในที่ สุ ด ผู ้ ป ่ ว ยก็ ย ่ อ มรู ้ จ นได้ จ ากการสั ง เกต
อากัปกิริยาของลูกหลานญาติมิตรที่เปลี่ยนไป
อย่างไรก็ตามเมื่อบอกข่าวร้ายแล้ว ใช่ว่าผู้ป่วยจะยอมรับความจริงได้
ทุกคน แต่สาเหตุอาจจะมีมากกว่าความกลัวตาย เป็นไปได้ว่าเขามีภารกิจบาง
อย่างทีย่ งั คัง่ ค้างอยู่ หรือมีความกังวลกับบางเรือ่ ง ญาติมติ รควรช่วยให้เขาเปิด
เผยหรือระบายออกมา เพื่อจะได้บรรเทาและเยียวยา หากเขามั่นใจว่ามีคนที่
พร้อมจะเข้าใจเขา เขาจะรูส้ กึ ปลอดภัยทีจ่ ะเผยความในใจออกมา ขณะเดียวกัน
การซักถามที่เหมาะสมอาจช่วยให้เขาระลึกรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ท�ำให้เขามิอาจ
ยอมรับความตายได้ หรือท�ำให้เขาได้คดิ ขึน้ มาว่าความตายเป็นสิง่ ทีม่ อิ าจหลีก
เลี่ยงได้และไม่จ�ำต้องลงเอยอย่างเลวร้ายอย่างที่เขากลัว สิ่งที่ญาติมิตรพึง
ตระหนักในขั้นตอนนี้ก็คือรับฟังเขาด้วยใจที่เปิดกว้างและเห็นอกเห็นใจ พร้อม
จะยอมรับเขาตามที่เป็นจริง และให้ความส�ำคัญกับการซักถามมากกว่าการ
เทศนาสั่งสอน การช่วยให้เขาคลายความกังวลเกี่ยวกับลูกหลานหรือคนที่เขา
รัก อาจช่วยให้เขาท�ำใจรับความตายได้มากขึ้น ในการบอกข่าวร้าย สิ่งที่ควร
ท�ำควบคู่ไปด้วยก็คือ การให้ก�ำลังใจและความมั่นใจแก่เขาว่าเรา (ญาติมิตร)
และแพทย์พยาบาลจะไม่ทอดทิง้ เขา จะอยูเ่ คียงข้างเขาและช่วยเหลือเขาอย่าง
เต็มทีแ่ ละจนถึงทีส่ ดุ การให้กำ� ลังใจในยามวิกฤตก็มปี ระโยชน์เช่นกัน ประโยชน์
อย่างหนึ่งจากการบอกความจริงแก่ผู้ป่วยก็คือ ช่วยให้ผู้ป่วยตัดสินใจล่วงหน้า
ว่าเมื่อตนมีอาการเพียบหนัก ไม่มีความรู้สึกตัวแล้วจะให้แพทย์เยียวยารักษา
ไปถึงขั้นไหน
3. ช่วยให้จิตใจจดจ่อกับสิ่งดีงาม
การนึกถึงสิ่งดีงามช่วยให้จิตใจเป็นกุศลและบังเกิดความสงบ ท�ำให้
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ความกลัวคุกคามจิตได้น้อยลงและสามารถเผชิญกับความเจ็บปวดได้ดีขึ้น
วิ ธีห นึ่ ง ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า และพระสาวกมั ก แนะน� ำ ให้ ผู ้ ใ กล้ ต ายปฏิ บั ติ ก็ คื อ
การระลึกถึงและมีศรัทธามั่นในพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ์ จากนั้ น ก็ ใ ห้ ตั้ ง ตนอยู ่ ใ นศี ล และระลึ ก ถึ ง ศี ล ที่ ไ ด้ บ� ำ เพ็ ญ มา
พระรัตนตรัยนั้นกล่าวอีกนัยหนึ่งคือสิ่งดีงามหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ป่วยนับถือ
ส่วนศีลนั้นก็คือความดีงามที่ตนได้กระท�ำมา
เราสามารถน้อมน�ำให้ผู้ป่วยนึกถึงสิ่งดีงามได้หลายวิธี เช่น น�ำเอา
พระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนภาพครูบาอาจารย์ที่ผู้ป่วยเคารพนับถือ
มาติดตั้งไว้ในห้องเพื่อเป็นเครื่องระลึกนึกถึง หรือชักชวนให้ผู้ป่วยท�ำวัตรสวด
มนต์ร่วมกัน นอกจากการอ่านหนังสือธรรมะให้ฟังแล้ว การเปิดเทปธรรม
บรรยายหรือบทสวดมนต์เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยน้อมจิตของผู้ป่วยให้บังเกิด
ความสงบและความสว่าง การนิมนต์พระมาเยี่ยมและแนะน�ำการเตรียมใจ
ยิง่ เป็นพระทีผ่ ้ปู ่วยเคารพนับถือ จะช่วยให้ก�ำลังใจแก่เขาได้มาก อย่างไรก็ตาม
พึงค�ำนึงถึงวัฒนธรรมและความคุ้นเคยของผู้ป่วยด้วย ส�ำหรับผู้ป่วยที่เป็น
คนจีน ภาพพระโพธิสัตว์หรือเจ้าแม่กวนอิม อาจน้อมน�ำจิตใจให้สงบและ
มีก�ำลังใจ ได้ดกี ว่าอย่างอื่น
นอกจากนั้นเรายังสามารถน้อมใจผู้ป่วยให้เกิดกุศลด้วยการชักชวนให้
ท�ำบุญถวายสังฆทาน บริจาคทรัพย์เพื่อการกุศล และที่ขาดไม่ได้ก็คือชวนให้
ผู้ป่วยระลึกถึงความดีที่ตนเองได้บ�ำเพ็ญในอดีต ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องหมายถึง
การท�ำบุญกับพระหรือศาสนาเท่านั้น แม้แต่การเลี้ยงดูลูกๆ ให้เป็นคนดี
เสียสละ ดูแลพ่อแม่ด้วยความรัก ซื่อตรงต่อคู่ครอง เอื้อเฟื้อต่อมิตรสหาย
หรือสอนศิษย์อย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ความภูมิใจในความดีที่ตน
กระท�ำและมั่นใจในอานิสงส์แห่งความดีดังกล่าวเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับผู้ป่วย
ความดีแม้เพียงเล็กน้อยก็มีความส� ำคัญส�ำหรับเขาในช่วงวิกฤต อย่าให้
ความไม่ดี (ซึ่งมีเพียงน้อยนิด) มาบดบังความดีท่เี คยท�ำมาตลอดชีวิตที่ผ่านมา
เหล่านี้ล้วนเป็นบุญกุศลหรือความดีที่ช่วยให้เกิดความปีติปลาบปลื้มแก่ผู้ป่วย
และบังเกิดความมั่นใจว่าตนจะได้ไปสุคติ
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4. ช่วยปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจ
เมื่อผู้ป่วยรู้ว่าวาระสุดท้ายของชีวิตใกล้มาแล้ว สิ่งหนึ่งซึ่งจะท�ำความ
ทุกข์แก่จติ ใจ และท�ำให้ไม่อาจตายอย่างสงบ (หรือ “ตายตาหลับ”) ได้ ก็คือ
ความรู้สึกค้างคาใจในบางสิ่งบางอย่าง สิ่งนั้นอาจได้แก่ภารกิจการงานที่ยัง
คั่งค้าง ทรัพย์สินที่ยังแบ่งสรรไม่แล้วเสร็จ ความน้อยเนื้อต�่ำใจในคนใกล้ชิด
ความโกรธแค้นใครบางคน หรือความรู้สึกผิดบางอย่างที่เกาะกุมจิตใจมานาน
ความปรารถนาที่จะพบคนบางคนเป็นครั้งสุดท้าย โดยเฉพาะคนที่ตนรัก
หรือคนที่ตนปรารถนาจะขออโหสิกรรม ความห่วงกังวลหรือความรู้สึกไม่ดีที่
ค้างคาใจเป็นสิง่ ทีส่ มควรได้รบั การปลดเปลือ้ งอย่างเร่งด่วน หาไม่แล้วจะท�ำให้
ผู้ป่วยทุรนทุราย หนักอกหนักใจ พยายามปฏิเสธผลักไสความตาย และตาย
อย่างไม่สงบ ซึ่งนอกจากจะหมายถึงความทุกข์อย่างมากแล้ว ในทางพุทธ
ศาสนาเชื่อว่าจะส่งผลให้ผู้ตายไปสู่ทุคติด้วยแทนที่จะเป็นสุคติ
ลูกหลานญาติมิตร ควรใส่ใจและฉับไวกับเรื่องดังกล่าว บางครั้งผู้ป่วย
ไม่พดู ตรงๆ ผูอ้ ยูร่ อบข้างควรมีความละเอียดอ่อน และสอบถามด้วยความใส่ใจ
และมีเมตตา ไม่รู้สึกร�ำคาญ ในกรณีที่เป็นภารกิจที่ยังคั่งค้าง ควรหาทางช่วย
เหลือให้ภารกิจนั้นเสร็จสิ้น หากเขาปรารถนาพบใคร ควรรีบตามหาเขามาพบ
หากฝังใจโกรธแค้นใครบางคน ควรแนะน�ำให้เขาให้อภัย ไม่ถือโทษโกรธเคือง
อีกต่อไป ในกรณีที่เป็นความรู้สึกผิดที่ค้างคาใจเนื่องจากท�ำสิ่งที่ไม่สมควร
ในยามนีไ้ ม่ใช่เวลาทีจ่ ะประณามหรือตัดสินเขา หากควรช่วยให้เขาปลดเปลือ้ ง
ความรู้สึกผิดออกไป อย่างไรก็ตามการขอโทษหรือขออภัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
วิธีหนึ่งที่ช่วยได้คือการแนะน�ำให้ผู้ป่วยเขียนค�ำขอโทษหรือความในใจลง
ในกระดาษ เขียนทุกอย่างทีอ่ ยากจะบอกแก่บคุ คลผูน้ นั้ ก่อนเขียนอาจให้ผปู้ ว่ ย
ลองท�ำใจให้สงบ และจินตนาการว่าบุคคลผู้นั้นมานั่งอยู่ข้างหน้า จากนั้นให้
นึกถึงสิ่งที่อยากจะบอกเขา พูดในใจเหมือนกับว่าเขาก�ำลังนั่งฟังอยู่ ทีนี้ก็
น�ำเอาสิ่งที่อยากบอกเขาถ่ายทอดลงไปในกระดาษ เมื่อเขียนเสร็จแล้ว ผู้ป่วย
จะขอให้ญาติมิตรน�ำไปให้แก่บคุ คลนั้น หรือเก็บไว้กับตัว ก็สุดแท้แต่ สิ่งส�ำคัญ
ก็คือการเปิดใจได้เริ่มขึ้นแล้ว แม้จะยังไม่มีการสื่อสารให้บุคคลผู้นั้นได้รับรู้
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แต่ก็ได้มีการปลดเปลื้องความรู้สึกในระดับหนึ่ง หากผู้ป่วยมีความพร้อมมาก
ขึ้นก็อาจตัดสินใจพูดกับบุคคลผู้นั้นโดยตรงในโอกาสต่อไป
การขอโทษหรือขอขมานั้น อันที่จริงไม่จ�ำเป็นจะต้องเจาะจงต่อบุคคล
หนึ่งบุคคลใดก็ได้ เพราะคนเราอาจกระท�ำการล่วงเกินหรือเบียดเบียนใครต่อ
ใครได้โดยไม่เจตนาหรือโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นเพื่อให้รู้สึกสบายใจและไม่ให้มีเวร
กรรมต่อกันอีก ญาติมิตรควรแนะน�ำผู้ป่วยให้กล่าวค�ำขอขมาต่อผู้ที่เคยมีเวร
กรรมต่อกันหรือขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทัง้ หลายทีเ่ คยล่วงเกินกันมา
ทางด้านญาติมิตรก็เช่นกัน ในขณะที่ผู้ป่วยยังรับรู้ได้ ควรกล่าวค�ำขอขมาต่อ
ผู้ป่วย นี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยกล่าวค�ำให้อภัยหรือให้อโหสิกรรมต่อ
ญาติมิตรได้ ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ ลูกหลานหรือญาติๆ
อาจร่วมกันท�ำพิธีขอขมาโดยประชุมพร้อมกันที่ข้างเตียง และให้มีตัวแทนเป็น
ผู้กล่าว เริ่มจากการกล่าวถึงคุณงามความดีของผู้ป่วย บุญคุณที่มีต่อลูกหลาน
จากนั้นก็กล่าวค�ำขอขมา ขออโหสิส�ำหรับกรรมใดๆ ที่ล่วงเกิน เป็นต้น
5. ช่วยให้ผู้ป่วยปล่อยวางสิ่งต่างๆ
การปฏิเสธความตาย ขัดขืนไม่ยอมรับความจริงที่อยู่เบื้องหน้า เป็น
สาเหตุแห่งความทุกข์ของผู้ปว่ ยในระยะสุดท้าย ญาติมติ ร ตลอดจนแพทย์และ
พยาบาลควรช่วยให้เขาปล่อยวางให้มากที่สุด ในการช่วยเหลือทางจิตใจแก่
ผู้ใกล้ตาย พระพุทธองค์ทรงแนะน�ำว่า นอกจากการน้อมจิตผู้ใกล้ตายให้ระลึก
และศรัทธาในพระรัตนตรัย ตลอดจนการบ�ำเพ็ญตนอยู่ในคุณงามความดีแล้ว
ขั้นต่อไปก็คือการแนะน�ำให้ผู้ใกล้ตายละความห่วงใยในสิ่งต่างๆ ปล่อยวางแม้
กระทัง่ ความหมายมัน่ ในสวรรค์ทงั้ ปวง สิง่ เหล่านีห้ ากยังยึดติดอยู่ จะเหนีย่ วรัง้
จิตใจ ท�ำให้ขดั ขืนฝืนความตาย ทุรนทุรายจนวาระสุดท้าย ดังนัน้ เมือ่ ความตาย
มาถึง ไม่มอี ะไรดีกว่าการปล่อยวางทุกสิ่ง แม้กระทั่งตัวตน
ในบรรดาความติดยึดทั้งหลาย ไม่มีอะไรที่ลึกซึ้งแน่นหนากว่าความติด
ยึดในตัวตน ในทางพุทธศาสนา ตัวตนนั้นไม่มีอยู่จริง หากเป็นสิ่งที่เราทึกทัก
ขึน้ มาเองเพราะความไม่รู้ ส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีม่ พี นื้ ฐานทางพระพุทธศาสนามาก่อน
อาจมีความเข้าใจในเรือ่ งนีไ้ ม่มากก็นอ้ ย แต่คนทีส่ มั ผัสพุทธศาสนาแต่เพียงด้าน
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ประเพณีหรือเฉพาะเรื่องท�ำบุญสร้างกุศล การที่จะเข้าใจว่าตัวตนนั้นไม่มีอยู่
จริง (อนัตตา) คงไม่ใช่เรื่องง่าย การละความส�ำคัญมั่นหมายดังกล่าวจะท�ำได้
ต้องอาศัยการฝึกฝนจิตใจพอสมควร แต่ก็ไม่เกินวิสัยที่ผู้ป่วยธรรมดาจะท�ำได้
โดยเฉพาะหากเริ่มฝึกฝนขณะที่เริ่มป่วย มีหลายกรณีที่ผู้ป่วยด้วยโรคร้าย
สามารถเผชิญกับความเจ็บปวดรุนแรงได้โดยไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดเลย หรือ
ใช้ แ ต่ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ย ทั้ ง นี้ เ พราะสามารถละวางความส� ำ คั ญ มั่ น หมายใน
ความเจ็บปวดได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือใช้ธรรมโอสถเยียวยาจิตใจ
6. สร้างบรรยากาศแห่งความสงบ
ความสงบใจและการปล่ อ ยวางสิ่ ง ค้ า งคาติ ด ยึ ด ในใจผู ้ ป ่ ว ยนั้ น
จะเกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งจ� ำ ต้ อ งมี บ รรยากาศรอบตั ว เอื้ อ อ� ำ นวยด้ ว ย
สิ่งที่ญาติมิตรรวมทั้งแพทย์และพยาบาลสามารถช่วยได้เป็นอย่างน้อยก็คือ
ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความสงบ งดเว้นการพูดคุยที่รบกวนผู้ป่วย งดการ
ถกเถียงในหมูญ
่ าติพนี่ อ้ ง หรือร้องห่มร้องไห้ ซึง่ มีแต่จะเพิม่ ความวิตกกังวลและ
ความขุ่นเคืองใจแก่ผู้ป่วย เพียงแค่ญาติมิตรพยายามรักษาจิตใจของตนให้ดี
ไม่เศร้าหมอง สลดหดหู่ ก็สามารถช่วยผู้ป่วยได้มาก นอกจากนั้นลูกหลาน
ญาติมิตร ยังสามารถสร้างบรรยากาศแห่งความสงบได้ ด้วยการชักชวนผู้ป่วย
ร่วมกันท�ำสมาธิภาวนา อาทิ อานาปานสติ หรือการเจริญสติด้วยการก�ำหนด
ลมหายใจ หายใจเข้า นึกในใจว่า “พุท” หายใจออก นึกในใจว่า “โธ”
หรือนับทุกครั้งที่หายใจออกจาก 1 ไปถึง 10 แล้วเริ่มต้นใหม่ การชักชวนผู้ป่วย
ท� ำ วั ต รสวดมนต์ ร ่ ว มกั น โดยมี ก ารจั ด ห้ อ งให้ ส งบและดู ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ (เช่ น
มีพระพุทธรูปหรือสิ่งที่น่าเคารพสักการะติดอยู่ในห้อง) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะ
สร้างบรรยากาศแห่งความสงบ และน้อมจิตของผู้ป่วยในทางที่เป็นกุศลได้
แม้แต่การเพลงบรรเลงเบาๆ ก็มีประโยชน์ในทางจิตใจต่อผู้ป่วยด้วยเช่นกัน
แม้ความสงบในจิตใจจะเป็นสิ่งส�ำคัญ แต่ในทางพุทธศาสนาถือว่า
สิ่งส�ำคัญที่สุดส�ำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย (และกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าปกติหรือ
เจ็บไข้) ก็คือ การมีปัญญาหรือความรู้ความเข้าใจแจ่มชัดในความเป็นจริงของ
ชีวิต อันได้แก่ความไม่คงที่ (อนิจจัง) ไม่คงตัว (ทุกขัง) และไม่ใช่ตัว (อนัตตา)
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ความเป็นจริง 3 ประการนีห้ มายความว่าไม่มอี ะไรสักอย่างทีเ่ ราจะยึดมัน่ ถือมัน่
ได้เลย ความตายเป็นสิง่ น่ากลัวเพราะเรายังยึดติดบางสิง่ บางอย่างอยู่ แต่เมือ่ ใด
เราเข้าใจกระจ่างชัดว่าไม่มีอะไรที่จะติดยึดไว้ได้ ความตายก็ไม่น่ากลัว และ
เมื่อใดที่เราตระหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมแปรเปลี่ยนไป ไม่มีอะไรเที่ยงแท้
ความตายก็เป็นเรื่องธรรมดา และเมื่อใดที่เราตระหนักว่าไม่มีตัวตนที่เป็น
ของเราจริงๆ ก็ไม่มี “เรา” ที่เป็นผู้ตาย และไม่มีใครตาย แม้แต่ความตายก็เป็น
แค่การเปลีย่ นสภาพจากสิง่ หนึง่ ไปเป็นอีกสิง่ หนึง่ ตามเหตุปจั จัยเท่านัน้ ปัญญา
หรือความรู้ความเข้าใจในความเป็นจริงดังกล่าวนี้แหละที่ทำ� ให้ความตายมิใช่
เรื่องน่ากลัวหรือน่ารังเกียจผลักไส และช่วยให้สามารถเผชิญความตายได้
ด้วยใจสงบ
การช่วยเหลือทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนี้ หลายวิธสี ามารถน�ำมาใช้ได้แม้กระทัง่
กับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะโคม่าหรือหมดสติ ผู้ป่วยดังกล่าวแม้จะไม่มีอาการตอบ
สนองให้เราเห็นได้ แต่ใช่ว่าเขาจะหมดการรับรู้อย่างสิ้นเชิง มีผู้ป่วยจ�ำนวน
ไม่น้อยที่สามารถได้ยินหรือแม้แต่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้งสัมผัสรับรู้ถึง
พลังกระแสจิตจากผู้ที่อยู่รอบตัว ด้วยเหตุนี้ ลูกหลานญาติมิตรจึงไม่ควรท้อแท้
หมดหวังเมือ่ พบว่าผู้ป่วยได้เข้าสู่ภาวะโคม่าแล้ว ยังมีหลายอย่างทีเ่ ราสามารถ
ท�ำได้ ที่ส�ำคัญก็คือการสร้างบรรยากาศแห่งความสงบ พึงระลึกว่า อะไรที่
ควรท�ำกับผูป้ ว่ ยในยามเขายังรับรูส้ งิ่ ต่างๆ ได้ ก็ควรท�ำอย่างเดียวกันนัน้ เมือ่ เขา
หมดสติ หากเคยชักชวนเขาท�ำวัตรสวดมนต์ หรือเปิดเทปบรรยายธรรม
ให้เขาฟัง ก็ขอให้ท�ำต่อไป
7. กล่าวค�ำอ�ำลา
ส�ำหรับผู้ที่อยากเปิดเผยความในใจให้ผู้ป่วยรับรู้ เช่น ขอโทษ หรือ
กล่าวค�ำอ�ำลาเขา ยังไม่สายเกินไปที่จะบอกกล่าวกับเขา ขณะที่ผู้ป่วยก�ำลัง
จากไป และสัญญาณชีพอ่อนลงเป็นล�ำดับ หากลูกหลานญาติมิตรปรารถนา
จะกล่าวค�ำอ�ำลา ขอให้ตั้งสติ ระงับความโศกเศร้า จากนั้นให้กระซิบที่ข้างหู
พูดถึงความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อเขา ชื่นชมและขอบคุณในคุณงามความดีของเขาที่
ได้กระท�ำ พร้อมทั้งขอขมาในกรรมใดๆ ที่ล่วงเกิน จากนั้นก็น้อมน�ำจิตผู้ป่วย
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ให้เป็นกุศลยิ่งขึ้น โดยแนะน�ำให้เขาปล่อยวางสิ่งต่างๆ ทั้งหลายลงเสีย อย่าได้
มีความเป็นห่วงกังวลใดๆ อีกเลย แล้วให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่ เ ขานั บ ถื อ หากผู ้ ป ่ ว ยมี พื้ น ฐานทางด้ า นธรรมะ ก็ ข อให้ เ ขาปล่ อ ยวาง
ความส�ำคัญมั่นหมายในตัวตนและสังขารทั้งปวง น้อมจิตไปสู่ “ความดับ
ไม่เหลือ” ตั้งจิตจดจ่อใน พระนิพพาน จากนั้นก็กล่าวค�ำอ�ำลา
แม้ว่าจะได้กล่าวค�ำอ�ำลาผู้ป่วยไปแล้วในขณะที่เขายังมีสติรู้ตัวอยู่
(ดังได้กล่าวไว้ในบทก่อน) แต่การกล่าวค�ำอ�ำลาอีกครั้งก่อนที่เขาจะสิ้นลมก็ยัง
มีประโยชน์อยู่ ข้อทีพ่ งึ ตระหนักก็คอื การกล่าวค�ำอ�ำลาและน้อมจิตผู้ป่วยให้มุ่ง
ต่ อ สิ่ง ดีง ามนั้น จะเป็ น ไปได้ ดีก็ต ่ อ เมื่อ บรรยากาศรอบตัว ของผู ้ ป ่ ว ยอยู ่ ใ น
ความสงบ ไม่มีการพยายามเข้าไปแทรกแซงใดๆ กับร่างกายของผู้ป่วย ซึ่งจะ
ท�ำได้ยากในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ เว้นแต่ว่าผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยแจ้งความ
จ�ำนงล่วงหน้าว่าขอให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ
โดยทั่วไปแพทย์และญาติผู้ป่วยมักจะคิดแต่การช่วยเหลือทางกาย
โดยลืมคิดถึงการช่วยเหลือทางจิตใจ ทัง้ ๆ ทีใ่ นภาวะใกล้ตาย สิง่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยต้องการ
มากที่สุด ได้แก่ การช่วยเหลือทางจิตใจ ดังนั้นหากผู้ป่วยมีอาการหนักจนหมด
หวังจะรักษาชีวติ ไว้ได้แล้ว ญาติผปู้ ว่ ยน่าจะค�ำนึงถึงคุณภาพหรือสภาวะจิตของ
ผู้ป่วยมากกว่า ปล่อยให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบท่ามกลางลูกหลานญาติมิตรที่
ร่วมกันสร้างบรรยากาศอันเป็นกุศลส�ำหรับผู้ป่วยเพื่อไปสู่สุคติ จะว่าไปแล้ว
สถานที่ที่เอื้อให้เกิดบรรยากาศดังกล่าวอย่างดีที่สุดมักจะได้แก่บ้านของผู้ป่วย
เอง ด้วยเหตุนผี้ ปู้ ว่ ยหลายคนจึงปรารถนาทีจ่ ะตายทีบ่ า้ นมากกว่าทีโ่ รงพยาบาล
หรือห้องไอซียู หากลูกหลานญาติมิตรมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ป่วย
ในทางจิตใจ การทีผ่ ปู้ ว่ ยจะตัดสินใจใช้ชวี ติ ช่วงสุดท้ายทีบ่ า้ นก็เป็นไปได้งา่ ยขึน้
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ตายดีวิถีมุสลิม

- นพ กษิดิษ ศรีสง่า ผู้อ�านวยการแผนกผู้ป่วยอาหรับ รพ.กรุงเทพ
การตายนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหมดไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทุกๆ คนจะ
ต้องได้พบ ไม่ช้าก็เร็ว ในทุกๆศาสนาจึงมีการกล่าวถึงการตายเอาไว้เสมอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสนาอิสลาม การตายถือเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญยิ่ง
อย่างหนึ่งของบรรดามุสลิม
มุสลิมหรือผู้ที่นบั ถือศาสนาอิสลามนั้น มีในเมืองไทยประมาณ 5 - 10%
แม้จะดูวา่ จ�านวนไม่มากแต่กเ็ ป็นศาสนาอันดับสองในประเทศไทย ประกอบกับ
ศาสนาอิสลามนั้น ไม่ใช่เพียงแค่ศาสนา แต่ยังเป็นแนวทางด�าเนินชีวิตของ
มุสลิมทุกๆ คนตั้งแต่เกิดจนตาย ดังนั้น ทุกๆ ย่างก้าวในชีวิตจึงต้องอิงอยู่กับ
หลักศาสนาโดยตลอดและจะมีการหลีกเลี่ยงไม่ได้ แนวคิดของศาสนาอิสลาม
ยังมีลกั ษณะเฉพาะทีแ่ ตกต่างไปจากประชาชนคนไทยพุทธทัว่ ไป ดังนัน้ การดูแล
ผู้ป่วยที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นจึงความจ�าเพาะหรือพิเศษที่แพทย์ควรจะ
ต้องรู้ไว้ทั้งนี้เพื่อที่จะก�าหนดวิธีการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับผู้ป่วยดังกล่าว
เพื่อที่จะได้ผลการรักษาที่ดีที่สุดต่อไป
ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนั้น ถ้าเป็นผู้ชายเราเรียกว่า มุสลิม เป็น
ค�าภาษาอาหรับ ถ้าเป็นผู้หญิงจะเรียกมุสลิมะห์ จะถูกต้องมากขึ้น แต่ส�าหรับ
คนต่างศาสนาแล้ว ค�าว่ามุสลิมก็ถอื ว่าเพียงพอ ส่วนอิสลามเป็นชือ่ ของศาสนา
ไม่ใช่บคุ คล บางครัง้ ถูกเรียกว่าพวกแขก แต่ไม่ตรงนักเพราะ แขกฮินดู ทีอ่ นิ เดีย
ก็ไม่ใช่มสุ ลิม แต่แขกอาหรับเกือบทั้งหมดเป็นมุสลิม และส่วนใหญ่ของมุสลิม
ไม่ใช่อาหรับ แต่เป็นประเทศอินโดนีเซีย
อิสลาม แปลว่า ยอมรับหรือยอมจ�านนต่อพระผู้เป็นเจ้า มุสลิม หรือ
มุสลิมะห์ คือผู้ที่ยอมจ�านนต่อพระผู้เป็นเจ้า นั่นก็คือ ยอมเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้า
นั้นคือ พระองค์อัลลอฮ์เพียงองค์เดียว พระองค์คือผู้ท่ีทรงให้บังเกิดมนุษย์ขึ้น
มาอยู่บนโลกนี้เพียงชั่วคราว ช่วงสั้นๆ ช่วงหนึ่งของชีวิต เพื่อรับการทดสอบ
ถ้าการทดสอบนัน้ ผ่าน เขาก็จะประสบความส�าเร็จและได้เข้าไปอยูใ่ นสรวงสวรรค์
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อั น สถาพรต่ อ ไป แต่ ถ ้ า เขาไม่ ผ ่ า นการทดสอบ และล้ ม เหลวในโลกนั้ น
บั้นปลายในโลกหน้าของเขาก็คือขุมนรกที่จะต้องพ�านักไปชั่วกาลนานเช่นกัน
ดั ง นั้ น แม้ โ ลกหน้ า จะดู ส� า คั ญ กว่ า เพราะเป็ น วั น ตั ด สิ น แต่ โ ลกนี้ ก ลั บ มี
ความส�าคัญไม่แพ้กนั เพราะมันคือทีๆ่ มุสลิมทุกๆ คนต้องท�าสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่ ให้
ผ่านการทดสอบนี้ไปให้ได้รับความส�าเร็จอย่างดี ดังนั้นผู้ใดหวังที่จะมีชีวิตที่ดี
กว่าจึงต้องท�าตามที่พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้ และละเว้นในสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม
อย่างเคร่งครัด เพื่อสรวงสวรรค์อนั สถาพรตลอดไป
ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนั้น มีความเชื่อถือศรัทธาว่า พระผู้เป็นเจ้านั้น
คือผู้สร้างโลก สร้างมนุษย์และสรรพสิ่งต่างๆ เพื่อให้รู้จักและกราบไหว้บูชา
พระองค์ ดังนั้น ชีวิตของมุสลิมคนหนึ่งจึงเกิดมา ด�ารงอยู่ และจนกระทั่ง
เสียชีวิตเพื่อรับใช้พระเจ้าและด�ารงตนอยู่ตามแบบอย่างที่พระผู้เป็นเจ้าคือ
อัลลอฮ์ ทรงก�าหนดไว้เท่านั้น ไม่สามารถจะปฏิบัติตวั เป็นอย่างอื่นได้เลย
ผู้ที่เป็นมุสลิมมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามหลักการศาสนาอย่างเคร่งครัด
อย่างแรกคือ ต้องมีการละหมาด ห้าเวลา ถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด จะต้องท�า
ทุกๆ คนไม่ว่าจะหญิงหรือชายเมื่อบรรลุนิติภาวะตามหลักศาสนาอิสลามแล้ว
จะต้องท�าตลอดแม้ยามเจ็บป่วย ถ้ายืนไม่ได้ให้นงั่ ถ้านัง่ ไม่ได้ให้นอนท�า จะพ้น
ต่อเมื่อตายเสียชีวิต
ก่อนละหมาดจะต้องมีการท�าความสะอาดตัวก่อนเรียกว่าการอาบน�้า
ละหมาด คือการใช้น้า� สะอาดล้างมือสองข้าง ล้างปาก จมูก ล้างหน้า มือถึง
ข้อศอก เช็ดศีรษะใบหู และล้างเท้า เสร็จแล้วจึงไปละหมาดได้ ถ้าไม่มีน�้า
หรือโดนน�้าไม่ได้ ก็อนุญาตให้ใช้ฝุ่นดินที่สะอาดแทนได้
ต่อจากละหมาดเป็นการถือศีลอด คือการอดอาหารในเวลาตั้งแต่
ดวงอาทิตย์ขนึ้ จนดวงอาทิตย์ตก เป็นเวลาหนึง่ เดือนอาหรับ คือเดือนรอมดอน
ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 6 มิถนุ ายน ถืง 6 กรกฎาคม 2559. ห้ามรับประทานอาหาร
หรือดื่มน�้า หรือแม้แต่ยาก็ไม่ได้ แต่ถ้าเจ็บป่วยก็ให้ละศีลอดเสียแล้วไปถือ
ชดใช้ในวันหลังแทนได้
ในเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ อิสลามมีแนวทางดังนี้คือ
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1. โรคทุกโรคนัน้ มียารักษา โรคมาจากพระผูเ้ ป็นเจ้าผูท้ รงให้เป็นโรค
และให้หายโรค
โดยมีรายงานจากท่านนบีมูฮ�ำหมัด ซล. กล่าวว่า “ทุกๆ โรคนั้นมี
ยารักษา ถ้าหากยานัน้ ถูกกับโรค โรคนัน้ ก็จะหายได้ดว้ ยอนุมตั ขิ องอัลลอฮ์ ซบ.”
(ซอเฮียะห์มสุ ลิม, 69 / 2204)
		 และอีกรายงานหนึ่งท่านนบีมูฮำ� หมัด ซล. ได้กล่าวว่า “พระองค์
อัลลอฮ์ จะไม่ส่งโรคใดๆ มา นอกจากจะให้มยี ารักษาส�ำหรับโรคนัน้ ๆ มาด้วย”
(ซอเฮียะห์บคุ อรี, 5678)
มีการรายงานจากท่านซิยาด บินอะลาเกาะฮฺ จากท่านอุซามะฮฺ บินชะรีก
กล่าวว่า ขณะที่ข้าพเจ้าอยู่กับท่านรอซูลุลลอฮฺ ได้มีชาวบ้านนอกกลุ่มหนึ่ง
มาหาท่านรอซูล แล้วกล่าวว่า “โอ้ ท่านรอซูลุลลอฮฺ เราต้องมีการเยียวยา
รักษาด้วยหรือ”
ท่านรอซูล กล่าวตอบว่า “แน่นอน โอ้บ่าวของพระเจ้า ท่านต้องมีการ
เยียวยารักษา เพราะแท้จริงอัลลอฮฺนั้นไม่ทรงให้เกิดโรคขึ้นในโลกนี้ นอกจาก
พระองค์จะให้มวี ิธีการรักษามันมาด้วย นอกจากโรคๆ เดียวเท่านั้น”
พวกเขาถามว่า “โรคอะไรหรือ”
ท่านนบี ตอบว่า “โรคชรา”
แนวคิดทีว่ า่ “ทุกๆ โรคนัน้ มียารักษา” นัน้ หมายถึงความจริงโดยทัว่ ไป
เกี่ยวกับธรรมชาติของโรคที่ต้องเชื่อมั่นว่าแม้จะมีหลายโรคที่แม้แต่แพทย์ก็
ไม่สามารถจะรักษามันได้ในปัจจุบันนี้ แต่อย่างไรก็ตาม พระองค์อัลลอฮฺ ก็ยัง
ทรงให้มยี าหรือวิธีที่จะรักษามันให้หายได้ เพียงแต่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเป็น
สิง่ ทีม่ นุษย์ยงั ไปไม่ถงึ เท่านัน้ ดังนัน้ เป็นหน้าทีข่ องมุสลิมทุกคนทีเ่ วลาเจ็บป่วย
ต้องขวนขวายหาทางรักษาให้ดีท่สี ุดเท่าที่มีความสามารถ เป็นการสร้างความ
หวังให้กบั ผู้ป่วยที่จะไม่หมดหวังง่ายๆ ต่อการรักษา
และในการรักษาให้หายนั้น ก็จ�ำเป็นจะต้องมีสื่อกลางเพื่อให้เกิดการ
รักษาคือ แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ยา และเครื่องมือต่างๆ และ
การร่วมมือของผู้ป่วยเอง แต่สิ่งเหล่านี้ ก็ยังไม่ใช่สาเหตุหลักที่ท�ำให้หาย
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เพราะเนื่องจากโรคนั้นมาจากพระผู้เป็นเจ้า การจะหายต้องด้วยอนุมัติของ
พระองค์เท่านั้น ดังนั้น ถ้าแม้นแพทย์หรือพยาบาลได้กระท�ำเต็มที่ตามความ
สามารถแล้ว และผู้ป่วยหายก็คือเป็นความดีส่วนหนึ่งของสื่อกลางคือแพทย์
และพยาบาลดังที่กล่าวมา แต่ผู้ที่ให้หายจริงๆ คือพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น แต่ถ้า
ผู้ป่วยยังไม่หายก็ถือว่า ท�ำเต็มที่แล้ว แต่พระผู้เป็นเจ้าไม่อนุมัติ ไม่ถือว่าเป็น
ความผิดของแพทย์แต่ประการใด
แต่อย่างไรก็ตามยังมีหะดีษ (ค�ำพูดของท่านศาสดา) “ท่านทั้งหลาย
มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและท่านทั้งหลายจะถูกสอบสวนเกี่ยวกับการปฎิบัติ
หน้าที่นั้น” ดังนั้นในการป่วยไข้ แพทย์ พยาบาล มีหน้าที่ให้การรักษา ผู้ป่วย
มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามค�ำสั่งการรักษา ญาติมีหน้าที่สนับสนุนให้การรักษา
เป็นไปด้วยดี ทุกๆ ฝ่ายต้องท�ำหน้าที่ของตนให้ดที ี่สุด ผู้ที่ท�ำหน้าที่บกพร่องจะ
ต้องรับผิดชอบในการกระท�ำดังกล่าว
ดังนั้นด้วยแนวคิดเช่นนี้ เพียงแต่แพทย์และพยาบาลได้กระท�ำเต็ม
ความสามารถแล้ว ก็ไม่ถือว่ามีความผิดใดๆ แพทย์และพยาบาลผู้รักษาจะไม่รู้
สึกถูกกดดันเวลารักษาผู้ป่วยยากๆ ว่าจะต้องให้หาย ไม่ต้องกลัวการถูกฟ้อง
ร้องที่ก�ำลังเป็นปัญหาใหญ่อยู่ในปัจจุบัน มุสลิมจะไม่ฟ้องถ้าเห็นว่าทุกๆ คนได้
กระท�ำเต็มความสามารถแล้ว แต่การฟ้องร้องอาจจะเกิดขึน้ ได้ถ้าการรักษานัน้
ไม่ได้กระท�ำอย่างเต็มก�ำลังความสามารถจริงเท่านั้น
2. หน้าที่ของผู้ป่วยคือ อดทน ยอมรับความเจ็บป่วย และตั้งใจ
รักษาตัว และปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ดี
ผู ้ ป ่ ว ยเปรี ย บเหมื อ นผู ้ ป ระสบเคราะห์ ก รรม ย่ อ มมี ค วามเครี ย ด
ความทุกข์ใจ ในศาสนาอิสลาม ได้ให้แนวคิดไว้ดังนี้
อัลกุรอ่าน ซูเราะห์ อัลบะก่อเราะห์ อายะห์ 155 - 157 กล่าวไว้ว่า
“บรรดาผู้ท่อี ดทนนั้น คือ ผู้ที่เมื่อเขาประสบกับภัยพิบัติใดๆ เขาก็จะกล่าวว่า
แท้จริงเรานั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ และเราจะต้องกลับไปหาพระองค์ พวกเขา
เหล่านัน้ จะได้รบั การสรรเสริญจากพระผูเ้ ป็นเจ้า และความเมตตาจากพระองค์
พวกเขาคือเหล่าผู้ที่ได้รบั ทางน�ำ”
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ค�ำ สอนเหล่ า นี้จ ะท�ำ ให้ ผู ้ ประสบเคราะห์ ก รรมหรือ ผู ้ เ จ็บ ป่ ว ย เกิด
ความอดทนมากขึ้นเนื่องจากความยากล� ำบากที่ประสบแก่เขานั้นมาจาก
พระผู้เป็นเจ้าของเขาเองผู้ซึ่งทรงมีความรักความเมตตาต่อเขาอย่างยิ่งแล้ว
ดังนั้น การประสบความเจ็บป่วยจึงเป็นแค่บททดสอบอีกบทหนึ่ง ในช่วงสั้นๆ
ทีเ่ ขามีชวี ติ อยูใ่ นโลกนี้ เพือ่ ทีเ่ ขาจะได้สงิ่ ตอบแทนทีด่ กี ว่า สถาพรกว่าในวันแห่ง
การตัดสิน ทุกๆ การเจ็บป่วยจะได้ผลบุญเสมอ และจะลบล้างความผิดบาป
ที่เคยมีไปจนหมดสิ้น ดังนั้นความเจ็บป่วยจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับ
สิ่งตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้าในสิ่งที่คนดีๆจะไม่มีสิทธิได้รับเช่นนี้
แต่ในขณะเดียวกัน คนเจ็บป่วยเหล่านั้นก็ต้องปฏิบัติตนอย่างดียิ่ง
เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานยา ตามแพทย์สั่ง การปฏิบัติตนตามค�ำสั่ง
แพทย์ เพื่อที่จะท�ำหน้าที่ของเขาให้ครบถ้วน ดังที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงใช้เขาไว้
3. หน้าทีข่ องญาติพนี่ อ้ งหรือคนรอบข้างผูป้ ว่ ยคือ การไปเยีย่ มเยียน
ให้ก�ำลังใจ
ท่านนบี (ซ.ล.) ได้กล่าวว่า : “บุคคลใดไปเยี่ยมผู้ป่วย แน่นอนเขาก็ยัง
คงได้ รับ รัศ มีแ ห่ ง ความเมตตาแผ่ ปกคลุม และเมื่อ เขาเข้ า ไปนั่ง ใกล้ ผู ้ ป ่ ว ย
เขาก็ได้รบั ความรักความเมตตาแผ่ปกคลุมเช่นกัน”
ทัศนะเกี่ยวกับการตายในอิสลาม
อย่างไรก็ตามในทีส่ ดุ แล้วความเจ็บป่วยก็จะจบลงด้วยการเสียชีวติ เสมอ
ซึ่งในทรรศนะของอิสลามนั้นคัมภีร์อัลกุรอ่าน ได้กล่าวไว้ว่า
“ทุกๆ ชีวิตนั้นจะได้ลิ้มรสแห่งความตาย และแท้จริง พวกเจ้าจะได้รับ
รางวัลของพวกเจ้า โดยครบถ้วนนัน้ คืออาคิเราะฮฺ (วันปรโลก) แล้วผู้ใดทีถ่ ูกให้
ห่างไกลจากไฟนรก และถูกให้เข้าสวรรค์แล้วไซร้ แน่นอนเขาก็ชนะแล้ว
และชีวติ ความเป็นอยู่แห่งโลกนีน้ นั้ มิใช่อะไร นอกจากสิง่ อ�ำนวยประโยชน์แห่ง
การหลอกลวงเท่านั้น” (อาลิอิมรอน 3: 185)
และในอัลกุรอ่านอีกตอนหนึง่ ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุฮมั หมัด) อัลลอฮฺ
ทรงให้พวกท่านมีชวี ติ ขึน้ มา และทรงให้พวกท่านตายไป” (อัลญาซียะฮฺ 45: 26)
มุสลิมทุกคนจะต้องระลึกถึงความตายตลอดเวลาและเตรียมพร้อมทีจ่ ะตายอยู่
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เสมอ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าใครจะตายเมื่อไร
เพราะสิง่ นี้ เป็นการก�ำหนดของพระผูเ้ ป็นเจ้าเท่านัน้ ดังค�ำด�ำรัสทีว่ า่ “และไม่มี
ชีวติ ใดทีจ่ ะตาย นอกจากด้วยอนุมตั ขิ องพระองค์อลั ลอฮ์เท่านัน้ และนีเ่ ป็นลิขติ
ที่ถูกก�ำหนดไว้แล้ว” (อาลิอมิ รอน 3: 145)
“แต่อัลลอฮฺ จะไม่ทรงผ่อนผันให้แก่ชีวิตใด เมื่อก�ำหนดของมันได้มา
ถึงแล้ว และอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ดยี ิ่ง” (อัลมุนาฟิกูน 63: 11)
ดังนั้นแม้ว่า มุสลิมจะไม่กลัวที่จะตาย แม้มุสลิมจะเตรียมตัวพร้อมแล้ว
ที่จะตายอยู่เสมอ แต่มุสลิมก็ไม่สามารถจะงอมืองอเท้าให้ตายไปเฉยๆได้
เนื่องจากมุสลิมมีภาระหน้าที่ที่จะต้องสู้จนถึงที่สุดก่อนจนกว่าจะถึงก�ำหนด
(อายั้ล) ของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกัน
การตายหรือการเสียชีวิตในทรรศนะของอิสลามคือการที่วิญญาณออก
จากร่าง ซึ่งในสมัยก่อนจะถือว่าวิญญาณจะออกจากร่างเมื่อหัวใจหยุดเต้น
ดังนัน้ ถ้าหัวใจยังไม่หยุดเต้นก็ถอื ว่ายังไม่ตายแม้วา่ สมองจะหยุดท�ำงานไปแล้ว
ก็ตาม แต่ในสมัยปัจจุบนั เริม่ มีนกั วิชาการด้านศาสนาทีใ่ ห้ความเห็นว่าการตาย
หรือวิญญาณออกจากร่างนั้นเริ่มตั้งแต่สมองตายโดยไม่จ�ำเป็นที่จะต้องรอให้
หัวใจหยุดเต้นก่อน มุสลิมปัจจุบันจึงมีทั้งสองฝ่ายทั้งที่ถือว่าการตายเริ่มเมื่อ
สมองตาย และพวกที่เห็นว่าการตายเกิดเมื่อหัวใจหยุดเต้น ซึ่งความเห็นเหล่า
นี้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ควรค�ำนึงถึงและให้ความเคารพต่อความ
เชือ่ ดังกล่าวเพือ่ ป้องกันความขัดแย้งทีจ่ ะเกิดขึน้ ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์
และผู้ป่วยหรือญาติ
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เมื่อถึงเวลาที่ใกล้ตายแล้ว สิ่งที่ควรท�ำในวาระสุดท้ายคือ
1. ให้ผู้ที่เจ็บป่วยได้นึกถึงพระผู้เป็นเจ้า โดยให้โอกาสผู้เจ็บป่วยที่กำ� ลัง
จะสิน้ ลมได้กล่าว กาลิมะฮฺชาฮาดะฮฺ คือการปฏิญาณตนว่า ไม่มพี ระเจ้าอืน่ ใด
นอกจากอัลลอฮ์ และท่านศาสดามูฮำ� หมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์ ก่อนทีจ่ ะ
สิ้นลมไป
2. ให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสปฏิบัติศาสนากิจดังที่ได้กล่าวแล้วในข้างต้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละหมาดซึ่งไม่สามารถหยุดได้แม้เจ็บป่วย
3. ให้โอกาสญาติพนี่ อ้ งได้เยีย่ มเป็นครัง้ สุดท้ายก่อนจะจากกันตลอดไป
4. ควรจัดท่านอนหรือจัดเตียงให้ผู้ป่วยได้นอนในลักษณะที่หันไป
ทางกิ บ ลั ต หรื อ ทิ ศ ที่ หั น หน้ า เวลาละหมาด ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของ บั ย ตุ ้ ล ลอฮฺ
ในนครมักกะฮฺ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 10 องศาส�ำหรับเมืองไทย)
ถ้าผู้ป่วยนอนตะแคง ให้ตะแคงขวาหันออกไปทางกิบลัต
หลังจากเสียชีวิตแล้ว ทายาทยังมีเรื่องที่จะต้องท�ำอย่างเร่งด่วนอีกนั่น
คือ การท�ำพิธีทางศาสนาได้แก่ การอาบน�้ำศพ การห่อศพ การละหมาด และ
การฝังศพ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องกระท�ำให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง
ดังนัน้ บุลากรทางการแพทย์จะพบอยูบ่ อ่ ยๆทีญ
่ าติของผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นมุสลิม
ที่เสียชีวิตแล้วจะรีบเร่งเอาศพกลับบ้านและไม่ยอมให้มีการชันสูตรศพ ทั้งนี้
ก็เพื่อจะฝังให้ทนั เวลา 24 ชั่วโมงนั่นเอง ดังนั้นถ้าหากบุคลกรทางการแพทย์มี
ความจ�ำเป็นจะต้องเก็บศพไว้เพื่อผ่าพิสูจน์ตามกฎหมายก็จะต้องคุยกับญาติ
ให้ชัดเจนตั้งแต่ก่อนจะเสียชีวิต มิฉะนั้นจะมีปัญหาในภายหลังอย่างแน่นอน
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จะเห็นได้วา่ แนวทางการรักษาโรคแบบอิสลามนัน้ มีเจตนาให้ทกุ ๆ ฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย ได้แก่ แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย
และญาติผู้ป่วย ต่างก็มีหน้าที่ๆ จะต้องกระท�ำเช่นเดียวกัน โดยมีจุดมุ่งหมาย
ให้ผู้ป่วยได้หายจากโรค และมีความทุกข์ความเครียดน้อยที่สุด โดยไม่มี
การกดดันต่อแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับ ผลของการรักษา
แต่อย่างได เพราะผลของการรักษานั้น เป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงอนุมัติ
ดังนั้นตราบใดที่ แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถแล้ว และผู้ป่วยก็ได้ใช้ความอดทนร่วมรักษาโรค และปฏิบัติตน
อยู่ในแนวทางของศาสนาคือ ได้ละหมาด ได้ถือศีลอด ระหว่างการรักษา ญาติ
ผู้ป่วยก็ให้ความร่วมมือและให้ก�ำลังใจผู้ป่วย ก็ถือได้ว่า ทุกๆ ฝ่ายท�ำหน้าที่ได้
สมบูรณ์แล้ว แม้ว่าผู้ป่วยจะต้องเสียชีวิตหรือพิการ ก็จะไม่มีการฟ้องร้องแต่
อย่างใด ถือว่า เป็นการงานของ อัลลอฮฺ
ด้วยวิธคี ดิ เช่นนี้ ทุกๆฝ่ายก็สามารถท�ำหน้าทีข่ องตนเองได้อย่างมีความ
สุขและปราศจากความเครียด ถือได้ว่า น่าจะเป็นแนวทางทีด่ ที สี่ มควรน�ำมาใช้
ในประเทศไทยในปัจจุบนั ทีเ่ ต็มไปด้วยการฟ้องร้อง ท�ำให้บคุ ลากรทางการแพทย์
ต้องพบกับความเครียดและกดดันมากเกินในในการปฏิบตั งิ าน และเกิดผลเสีย
ในหลายๆ ด้าน แต่วิธีการคิดแบบอิสลามจะท�ำให้ทุกๆ ฝ่ายได้ท�ำหน้าที่ของ
ตนเองทีด่ ี และสมบูรณ์โดยไม่มคี วามเครียด และผลสุดท้ายผลดีจะเกิดแก่คนไข้
ในที่สุด
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ตายดีวิถีคริสเตียน

- นาวาอากาศโท นายแพทย์ ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ผุ้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา และสมาชิกคริสตจักรกิจการของพระคริสต์
ผู้เขียนสะท้อนมุมมองด้าน “ความเชื่อในพระเจ้า” ต่อ “เรื่องวาระ
สุ ด ท้ า ยของชี วิ ต ” ในมุ ม มองของ “คริ ส เตี ย น” เท่ า นั้ น และใช้ ห ลั ก
Sola Scriptura หรือการตีความ “พระคัมภีร์เท่านั้น” โดยเคร่งครัด เพื่อสะท้อน
มุมมองในฐานะแพทย์ผู้ให้การบริบาลและในฐานะคริสเตียน ดังต่อไปนี้
ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ขอการด�าเนินเรื่องราวการบอกเล่านี้
จงเป็นไปด้วยความถ่อมใจ เป็นไปโดยความบริสุทธิ์โดยพระองค์และเพื่อ
พระองค์ เพือ่ ให้สาธุชนทัง้ หลายทีร่ จู้ กั พระองค์แล้วและทีย่ งั ไม่เคยรูจ้ กั พระองค์
ได้เข้าใจเรื่องราวในหนังสือแห่งชีวิต เข้าใจในความล�้าลึกที่ปิดบังไว้ตั้งแต่ก่อน
การสร้างโลกแล้ว ใครมีหูจงฟังเถิด ขอร้องทูลขอต่อนามเดียวที่เราวางใจ คือ
นามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้า พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมา
เพื่อทนทุกข์ เดินเข้าสู่ความตาย เพื่อไถ่บาปคนทั้งปวง เพื่อทุกคนที่เชื่อวางใจ
ในพระบุตรนั้น จะไม่พินาศ แต่มชี ีวิตนิรันดร์ ขอให้เป็นเช่นนั้น อาเมน
มุมมองชีวิตและโลก....
นิยามความหมายการเกิดและการตาย
ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน แผ่นดิน
ก็ ว ่ า งเปล่ า ความมื ด อยู ่ เ หนื อ น�้ า และพระวิ ญ ญาณของพระเจ้ า ปกอยู ่
เหนือน�้านั้น (ปฐมกาล 1:1 - 2)
แล้วพระเจ้าตรัสว่า “ให้เราสร้างมนุษย์ ตามฉายาตามอย่างเรา ให้
ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ ให้ปกครองแผ่นดินทัว่ ไป
และสัตว์ต่างๆ ที่เลื้อยคลานในแผ่นดิน” พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ตามแบบ
พระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์
ขึ้น และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง (ปฐมกาล 1:26-27)
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พระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกและจักวาลได้ทรงสร้าง “โลก”
มาอย่าง “เป็นระเบียบ” และ “ดี” มนุษย์ถกู สร้างขึน้ ตามพระฉายของพระองค์
ให้ครอบครอง ปกครอง แผ่นดินโดยทั่วไปและสรรพสัตว์ทั้งปวง
เพราะพระองค์ทรงปั้นส่วนภายในของข้าพระองค์ พระองค์ทรงทอข้า
พระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดาของข้าพระองค์ (สดุดี 139:13)
ตั้งแต่คลอด ข้าพระองค์ก็พึ่งพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้า
พระองค์ตั้งแต่ข้าพระองค์ยงั อยู่ในครรภ์มารดา (สดุดี 22:10)
โอเกาะทั้งหลายเอย จงฟังข้าพเจ้า เจ้าชนชาติทั้งหลายแต่ไกลเอย
จงฟังพระเยโฮวาห์ทรงเรียกข้าพเจ้าตั้งแต่ในครรภ์ พระองค์ทรงกล่าวถึงชื่อ
ข้าพเจ้าตั้งแต่อยู่ในท้องมารดาข้าพเจ้า (อิสยาส์ 49:1)
ในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่ม
สร้างโลกเพื่อเราจะได้บริสุทธิ์และปราศจากต�าหนิต่อพระพักต์ของพระองค์
ด้วยความรัก (เอเฟซัส 1:4)
การเกิด ชีวติ หนึง่ เด็กคนหนึง่ ๆ ดวงวิญญาณหนึง่ ๆ เป็น “ของขวัญของ
ประทาน” เป็น “จุดประสงค์” ขององค์พระผู้เป็นเจ้า มีความจ�าเพาะเจาะจง
และได้รับการดูแลจากพระองค์เป็นอย่างดีตั้งแต่ในครรภ์มารดา และอยู่ใน
แผนการของพระองค์ตั้งแต่ก่อนการสร้างโลกแล้ว ด้วยความรัก มิได้เกิดจาก
การกระท�าหรือเจตนาทางตรงของมนุษย์คนใดเองหากพระองค์มิได้ประสงค์
ในชีวติ นัน้ ๆ เรา ตัวเรา มิได้เกิดมาโดย “ความบังเอิญ” หากแต่เป็นพระประสงค์
อย่างจ�าเพาะเจาะจงโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุด ผู้สร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลก
และจักรวาล
แต่ผลของต้นไม้ตน้ หนึง่ ซึง่ อยูก่ ลางสวน พระเจ้าตรัสว่า “เจ้าอย่ากินหรือ
แตะต้ อ งมัน มิฉ ะนั้น เจ้ า จะต้ อ งตาย” งู จึง กล่ า วแก่ ห ญิง นั้น ว่ า “เจ้ า จะ
ไม่ตายแน่ เพราะพระเจ้าทรงทราบว่า เจ้ากินผลไม้นนั้ วันใด ตาของเจ้าจะสว่าง
ขึ้นวันนั้น และเจ้าจะเป็นเหมือนพระที่รู้ดีชั่ว” (ปฐมกาล 3:3 - 4)
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เดี๋ ย วนี้ เ ขายิ่ ง ท� ำ บาปมากขึ้ น และสร้ า งรู ป หล่ อ ไว้ ส� ำ หรั บ ตั ว เป็ น
รูปเคารพที่สร้างด้วยเงินตามความคิดของเขาเอง เป็นงานของช่างที่สร้างขึ้น
ทั้งนั้น เขากล่าวว่า “ส�ำหรับคนที่ถวายสัตวบูชาแด่สิ่งเหล่านี้ จงให้เขาจูบรูป
ลูกวัว” เพราะฉะนั้นเขาจึงเหมือนหมอกในเวลาเช้า หรือเหมือนน�้ำค้างที่
หายไปตั้งแต่เช้า เหมือนแกลบที่ลมหมุนพัดไปจากลานนวดข้าว หรือเหมือน
ควันที่ออกมาจากช่องลม (โฮเชยา 13:2 - 3)
เหตุว่าทุกคนท�ำบาป และเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้า (โรม 3:23)
แต่วา่ ท่านทัง้ หลายไม่รวู้ า่ จะมีเหตุอะไรเกิดขึน้ ในวันพรุง่ นี้ ชีวติ ของท่าน
เป็นอะไรเล่า ก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่แต่ประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็หายไป
(ยากอบ 4:14)
เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานของพระเจ้า
คือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา (โรม 6:23)
เพราะพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
ที่บังเกิดมา เพื่อผู้ใดที่เชื่อวางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์
(ยอห์น 3:16)
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ความตาย จากสภาพการทรงสร้างที่เป็นระเบียบเรียบร้อย และดี
อย่างมีพระประสงค์จ�ำเพาะเจาะจง ตั้งแต่ก่อนการสร้างโลก เพราะการถูก
ล่อลวงของมนุษย์ตั้งแต่มนุษย์คนแรกและเรื่อยๆ มา ไม่เชื่อฟัง เริ่มบูชาตนเอง
หรือบูชาความคิดตนเองหรือวัตถุใดๆ ด้วยน�้ำมือตนเอง หรือบูชาสิ่งใดๆ ที่ทรง
ได้สร้างไว้แล้ว (ภูเขา แม่นำ้� ดวงจันทร์ ดวงดาว) มนุษย์จึงหล่นจากมาตรฐาน
ของพระเจ้าและล้มลงในความบาป ด้วยค่าจ้างของความบาปคือความตาย
ซึ่งโดยนัยที่ส�ำคัญคือ “ความตายนิรันดร์” หรือ “ความพินาศ” ความตาย
สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ ความตายโดย “นัย” นี้เป็นการตายส่วนใหญ่ที่กล่าว
ไว้ในพระคัมภีร์ แต่การตายแบบเนือ้ หนัง หรือโดยนัยของ “กฎหมาย” แบบโลก
นั้นพระคัมภีร์ไม่ได้ให้อรรถาธิบายไว้ทางตรงว่า “อย่างไร” (ส่วนใหญ่ใช้ค�ำว่า
“ล่วงหลับ”) แต่หากดูบริบทแวดล้อมนั้น ในพระคัมภีร์ตอกย�ำ้ เรื่องการรักษา
จิตวิญญาณให้บริสุทธิ์(ส�ำคัญ คอขาดบาดตาย) โดยชีวิตในเนื้อหนังเป็น
“เสี้ยวสั้นๆ” เหมือนหมอกควัน เหมือนน�้ำค้าง ซึ่งต้องสลายไป ให้รักษาจิต
วิญญาณและยอมรับพระคุณของพระเจ้าทีท่ รงทนทุกข์และเดินสูค่ วามตายเพือ่
ไถ่บาปแทนเรา เพือ่ เราจะได้มชี วี ติ ใหม่ทตี่ ดิ สนิทกับพระองค์ ในแผ่นดินนิรนั ดร์
แผ่นดินที่พระองค์ได้สัญญาไว้
การเกิด ในพระคัมภีร์ จึงเป็นการเกิดตั้งแต่ในครรภ์มารดาและเป็น
แผนการจ�ำเพาะเจาะจงแบบรายตัว ของพระองค์ตั้งแต่ก่อนการสร้างโลกแล้ว
การเกิดในทางการแพทย์คอื “ปฎิสนธิ” (Fertilization) (แบบ Random) ซึ่งก็เริม่
ตั้งแต่ในครรภ์ การเกิดในทางกฎหมายคือ เกิดมีชีพและหายใจออกมาจาก
ครรภ์มารดาแล้ว
การตาย ในพระคัมภีร์ ให้น�้ำหนักในการตายฝ่ายจิตวิญญาณ ตาย
นิรันดร์กาล การตายในทางการแพทย์ (Irreversible Process / Status) (ตายแบบ
เนื้อหนัง) ในระยะหลังให้น�้ำหนักมาที่สมองตาย - หยุดท�ำงาน การตายใน
กฎหมาย (ตายแบบเนือ้ หนัง) ให้อรรถาธิบายไว้นอ้ ยมากแต่เป็นทีใ่ ช้กนั โดยทัว่ ไป
คือ หัวใจไม่เต้นและไม่หายใจเอง ซึง่ ในอย่างหลังก็เป็นไปตามทีป่ ถุชนทัว่ ไปให้
นิยามกัน
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การเกิดและการตายตามพระคัมภีร์นั้น จึง ลากยาว ก่อนการเกิดทาง
กฎหมายและลากยาวเลยหลังการตายแบบเนื้อหนัง
“การตายดี” หรือ “ตายสบายดี” (การตายทางเนื้อหนัง) หากตีความ
แบบพระคัมภีร์เท่านั้น (Sola Scriptura) พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวไว้ทางตรงเลย
(หมายเหตุ หากดูบริบทแวดล้อม ด้วยข้อสังเกตส่วนตัวแบบเนือ้ หนังของ
ผูเ้ ขียน บุคคลส�ำคัญต่างๆ ในพระคัมภีร์ ส่วนใหญ่ไม่มใี ครตายดีในทางเนือ้ หนัง
สาวกวงในของพระเยซูท้งั 12 คน เปโตรถูกตรึงบนกางเขน กลับหัว เปาโลก็ถูก
ประหาร สเทเฟนถูกหินขว้างตาย “เขาจึงเอาหินขว้างสเทเฟนเมือ่ ก�ำลังอ้อนวอน
พระเจ้าอยู่ว่า “ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอทรงโปรดรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์
ด้วย” สเทเฟนก็คุกเข่าลงร้องเสียงดังว่า “พระองค์เจ้าข้าขอโปรดอย่าทรง
ถือโทษเขาเพราะบาปนี้” เมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วก็ล่วงหลับไป (กิจการ 7:59 - 60)
แม้แต่พระเยซู องค์จอมเจ้านาย องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าสูงสุด ก็ยอมทนทุกข์ ตาม
แผนการของพระบิดา เดินเข้าสู่ความตาย (ทางเนื้อหนัง) แต่โดยทางจิต
วิญญาณของทุกๆ ท่านบุคคลตามพระคัมภีรเ์ ต็มเปีย่ มด้วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
ด้วยความเปรมปรีดา เมื่อมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่ากะโหลกศีรษะเขาก็
ตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนนั่น พร้อมกับผู้ร้ายสองคนนั้น ข้างขวาพระหัตถ์
คนหนึ่ง และข้างซ้ายอีกคนหนึ่ง ฝ่ายพระเยซูจึงทรงอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระ
บิดา ขอโปรดอภัยโทษเขา เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาท�ำอะไร” เขาก็เอาฉลอง
พระองค์จบั สลากแบ่งปันกัน (ลูกา 23:33 - 34) ภาพเหตุการณ์นี้จะเห็นได้ว่า แม้
การตายทางเนื้อหนังจะทุกข์ทรมาน ยากล�ำบากเพียงใด จิตวิญญาณก็เปรม
ปรีดาพร้อมมีอย่างเหลือเฟือให้สำ� หรับการอภัย ให้อภัยกับบุคคลทัง้ ปวงทีก่ ำ� ลัง
หลงเจิน่ ไป กระท�ำการข่มเหงเรา อันนีน้ า่ จะเป็นความหมาย “ตายดี” เต็มเปีย่ ม
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และการให้อภัยอย่างไม่จำ� กัดขอบเขตและปริมาณ
ในบริบทแบบผู้เขียน ความเห็นผู้เขียน)
ส� ำ หรั บ ผู ้ ใ ห้ ก ารบริ บ าล แต่ โ ดยความรั ก ของพระเจ้ า ที่ มี อ ยู ่ ใ นเรา
โดยพระประสงค์พระเมตตาของพระองค์ที่ให้เรารักกันและกัน ทุกสิ่งซึ่งท่าน
กระท�ำนั้นจงกระท�ำด้วยความรัก (1 โครินธ์ 6:14) และขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
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ให้ ท ่ า นทั้ ง หลายจ� ำ เริ ญ และบริ บู ร ณ์ ไ ปด้ ว ยความรั ก ซึ่ ง กั น และกั น และ
แก่คนทั้งปวงเหมือนเรารักท่านทั้งหลายดุจกัน (1 เธสะโลนิกา 3:12) พระเยซู
ทรงตอบเขาว่า “จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า ด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าและ
ด้ ว ยสิ้ น สุ ด ความคิ ด ของเจ้ า นี่ แ หละเป็ น พระบั ญ ญั ติ ข ้ อ ต้ น และข้ อ ใหญ่
ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง พระราชบัญญัติและ
ค�ำพยากรณ์ท้งั สิ้นก็ขึ้นอยู่กบั พระบัญญัติสองข้อนี้” (มัทธิว 22:37 - 40)
ดังนั้นนี้คือ “ความรัก” เป็นพระมหาบัญชาของพระเจ้าให้ดูแลกัน
และกัน ให้เขาได้หายดี พระองค์ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐผู้ทรงประสงค์ให้เขา
หายป่วยหายดี คริสเตียนจึงท�ำ โรงพยาบาล โรงเรียน การศึกษาและการแพทย์
ด้ ว ยความรั ก ตลอดระยะเวลาหลายร้ อ ยปี ใ นประวั ติ ศ าสตร์ ส มั ย ใหม่
แพทย์ พยาบาลมิชชันนารี คริสเตียนนับหมื่นนับแสนชีวิต จึงเดินทางไปทุก
ตารางนิว้ ทัว่ โลก ป่าเขาทุรกันดารในเอเชีย ป่าลึกในแอฟริกา ไปกันทัง้ ครอบครัว
แม้ลูกเด็กเล็กแดง ไปใช้ชีวิตร่วมกับชนทุกชาติพันธ์ แรมปี และหลายๆ คนก็
ไม่มีโอกาสได้กลับไปตายดี (ทางเนื้อหนัง) ที่บ้านเกิดของตนด้วย ด้วยความรัก
ในพระเจ้า จึงน�ำพาข่าวประเสริฐ เพื่อให้ “เขา” ชนทุกชาติพันธุ์ “หายดี” และ
เขาจะไม่ตายอันหมายรวมถึงไม่ตายนิรันดร์กาลด้วย
ผูเ้ ขียนจึงขอตอบค�ำถาม โดยจ�ำเพาะใน หลักข้อเชือ่ หลักนิยม (Doctrine)
ด้วยความเคร่งครัด ตามเอกสารข้อความด้านบนนี้...ส่วนปรากฏการณ์แนว
ปะทะกันทางความคิดสาย Autonomy หรือนักสิทธิมนุษยชน กับสาย Paternity
หรือกติกาทางกฎหมายและรวมถึงแนวปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทั้งในต่างประเทศและเคยเป็นมาแบบเล็กๆ ในไทยนั้น ผู้เขียนไม่ขอแตะ
ในบทความนี้
ขอพระคุณความรักและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งเป็นผลแรกที่
เป็นขึน้ จากความตาย เป็นน�ำ้ ด�ำรงชีวติ ซึง่ พลุง่ ขึน้ ถึงชีวติ นิรนั ดร์ จงมีอยูใ่ นท่าน
สาธุชนทั้งหลาย ผู้ซึ่งดื่มน�้ำนี้แล้วจะไม่ตายอีกเลย พระสิริและพระเกียรติ
ทั้งปวงจงมีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุด ขอให้เป็นเช่นนั้น อาเมน
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แนวคิดเรื่องความตายของกลุ่มชาติพันธุ์
ในมุมมองมานุษยวิทยา

- ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เชอร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในทางสังคมศาสตร์ ความตายเป็นเหตุการณ์ทางสังคมเหตุการณ์หนึ่ง
เช่นเดียวกับการเกิด การบวช การแต่งงาน ความคิดเกี่ยวกับความตายจึงมี
ความหลากหลาย ลืน่ ไหล ฝันแปรไปตามบริบททางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเป็นอยู่ ความเจ็บป่วย และการจัดวางโครงสร้างทางสังคม (Kellehear, 2007)
ในมิติทางวัฒนธรรม ความตายเป็นสิ่งที่มีความหมายทางสังคมวัฒนธรรม
(Strange, 2009) วัฒนธรรมไม่เพียงแต่ให้ความหมายเกี่ยวกับความตายเท่านั้น
แต่ยังก�าหนดแบบแผนต่อความตาย ท�าให้คนมีทัศนะต่างๆ ต่อเรื่องความตาย
ที่แตกต่างกันไปตามวิถีวัฒนธรรมต่างๆ (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และ
คณะ, 2550) ความตายเป็นสิ่งที่คนในสังคมค่อยๆ เรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมมี
ประสบการณ์จัดการความตาย เช่น การดูแลคนใกล้ตาย ประเพณีงานศพ
ซึ่งมีสัญลักษณ์ทางสังคมสื่อความหมายระหว่างสมาชิกในชุมชน
ความตายเป็นสิง่ ทีม่ นุษย์กา� หนดให้ความหมาย จึงเกิดความคิดเกีย่ วกับ
การตายดี การตายร้าย และวิธกี ารทีน่ า� ไปสูก่ ารจัดการให้ตายดี ตลอดจนสร้าง
สถาบันทางสังคมหรือองค์กรทีอ่ า� นวยให้เกิดการตายดีได้ การจัดการความตาย
เป็นภูมิปัญญาที่ผ่านการสืบทอด วัฒนธรรมความตายก็ไม่หยุดนิ่งถาวร
แต่แปรผันเป็นพลวัตรตามบริบทสังคมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและวิถีชีวิต
กระแสความตื่นตัวในเรื่องการตายอย่างสันติ การตายดี และการดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยค�านึงถึงความเป็นมนุษย์และจิตวิญญาณ ได้เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทยมีเวทีสมัชชาสุขภาพ ได้เห็นความส�าคัญและจัด
ท�าแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติวา่ ด้วยการเสริมสร้างสุขภาพในระยะท้ายของชีวติ
พ.ศ.2557 - 2559 การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในทางปฏิบัติก็ยังพบ
อุปสรรคจากระบบการบริหารจัดการ และทัศนคติของเจ้าหน้าทีใ่ นโรงพยาบาล
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ที่ยังไม่เอื้อต่อการจัดบริการตามแนวคิด ซึ่งอาจเป็นเพราะมีความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม ระหว่างทัศนะต่อความตายแบบการแพทย์ตะวันตกสมัยใหม่
และทัศนะต่อความตายของชุมชน ที่มีความหลากหลายทางศาสนาและ
ชาติพันธุ์
ผู้เขียนได้ท�าการศึกษาวิจัยในเรื่อง “โลกทัศน์ต่อเรื่องการตายดี และ
การจัดการความตายของคนไทย” โดยเน้นในเรือ่ งความคิด ความเชือ่ โครงสร้าง
ทางสังคม กลไก ระบบการจัดการในระดับชุมชน ครอบครัว ทั้งการเตรียมตัว
ตาย การเผชิญความตายและการสูญเสีย ประสบการณ์และการปฏิบัติของ
ครอบครัว รวมทัง้ มุมมองและความต้องการของผูป้ ว่ ยระยะท้าย และผูใ้ ห้บริการ
สุขภาพของคนไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนสังคม ในการเข้าใจ
ความตายในพหุวัฒนธรรมปัจจุบัน
การเห็นคุณค่า ความหมายของการเตรียมตัวตายและการจัดการความ
ตายของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ สถาบันทางการแพทย์ทงั้ ในส่วนของระบบ
การเรียนการสอน และระบบบริการสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางและรูปแบบการ
ปฏิบัติที่ช่วยให้การเรียนรู้และการให้บริการผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เชื่อมโยงมิติ
ต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเข้าใจมิตทิ างสังคม วัฒนธรรม
รวมทัง้ พิธกี รรมเกีย่ วกับการตายต่างๆ ในมุมมองแนวคิด และกระบวนการตาย
ดีที่บ้านและโรงพยาบาล อันจะสามารถน�ามาพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ช่ ว ยให้ ก ารดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยเป้ น ไปอย่ า งบู ร ณาการ และมี ค วาม
ละเอี ย ดอ่ อ นต่ อ มิ ติ ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ การเรี ย นรู ้ แ ละมี วิ ธีจั ด การกั บ เรื่ อ ง
ความตายอย่างเหมาะสมจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง
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แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความตาย
ความตายเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติของชีวติ แต่วธิ กี ารมองความตาย
ของมนุษย์นั้นมีความแตกต่างกันตามส�ำนักคิด เพราะมีพื้นฐานการมองชีวิต
และความตายทีม่ คี วามแตกต่างกัน ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2552 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2552) ได้ให้นิยามค�ำว่า “ตาย” ไว้เป็นค�ำกิริยา
หมายความว่า “สิ้นใจ , สิ้นชีวิต , ไม่เป็นอยู่อีกต่อไป , สิ้นสภาพของการมีชีวติ
เช่น สภาวะสมองตาย ; เคลื่อนไหวไม่ได้ เช่น มือตาย ตีนตาย ไม่เดินเพราะ
เครื่องเสียหรือหยุดเป็นต้น เช่น รถยนต์ตาย นาฬิกาตาย”
ส่วนความตายตามแนวคิดทางปรัชญานั้น ปรัชญาเป็นสาขาวิชาที่ว่า
ด้วยธรรมชาติความจริง ดังนั้นค�ำถามทางปรัชญาต่อความตายคือ ความตาย
ทีแ่ ท้จริงคืออะไรกันแน่? และเมือ่ เราสามารถหาค�ำตอบเกีย่ วกับความตายทีแ่ ท้
จริงนั้นแล้ว ก็จะน�ำมาสู่ความชัดเจนเรื่องเราจะให้ความส�ำคัญของความตาย
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับความตาย และการก�ำหนดท่าทีของมนุษย์ต่อ
ความตาย (โสรัจจ์ หงษ์ลดารมย์, 2549) ตัวอย่างเช่น “เอพิคิวรัส (Epicurus
341 - 270 ก่อน ค.ศ.) ได้สอนว่า “ความตายไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลย
เพราะว่าสิ่งที่ตายไปแล้วไม่มีผัสสะ สิ่งที่ไม่มีผัสสะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรา”
ค�ำสอนนี้มีพื้นฐานในการมองความจริงว่าจะต้องสัมผัสได้ทางประสาทสัมผัส
เมือ่ ประสบการณ์หลังความตายเป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถสัมผัสได้ ก็ปฏิเสธชีวติ หลัง
ความตาย น�ำมาสู่ท่าทีที่ “ไม่จ�ำเป็นต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความตาย”
ตามแนวคิดทางจิตวิทยา ความตายเป็นประเด็นที่มีความส�ำคัญต่อ
สภาพจิตใจของมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยมากความตายเชือ่ มโยงกับความกลัว
วิตกกังวลต่อความตาย
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ความผิดปกติทางอารมณ์ในด้านความกลัวสิง่ ใดสิง่ หนึง่ เป็นการเฉพาะ
(Specific Phobia) โดยมากสามารถเชื่อมโยงได้กับสิ่งที่เป็นสัญญะหรือตัวแทน
แห่งความตาย ความกลัวตายเป็นประเด็นส�ำหรับการศึกษาปรากฎการณ์ทาง
อารมณ์ทเี่ กิดขึน้ เมือ่ ผูป้ ว่ ยต้องเผชิญกับความตายในช่วงระยะสุดท้ายของชีวติ
ในงานศึกษาของรอส (Kubler-Ross, 1997) เธอพบว่าเมื่อผู้ป่วยทราบความจริง
ที่ว่าตนจะต้องเสียชีวิตอีกในระยะเวลาไม่นาน จะมีปฏิกิริยาต่อความตาย
5 ขั้น ได้แก่
• ปฏิเสธ (Denial)
• โกรธ (Anger)
• ต่อรอง (Bargaining)
• ซึมเศร้า (Depression)
• ยอมรับ (Acceptance)
โดยระยะเวลาแต่ละขั้นมีความสั้นยาวแตกต่างกัน หรืออาจมีการกระ
โดดข้ามขัน้ ได้ ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยต่างๆ ของผูป้ ว่ ยและสิง่ แวดล้อม จากความรูเ้ รือ่ ง
ปฏิกิริยาต่อความตาย รอสได้เสนอแนะวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยในขั้นตอนต่างๆ
ทีม่ คี วามสอดคล้องในสภาวะในขัน้ ตอนต่างๆ ของผูป้ ว่ ย เช่น การเข้าใจ ยอมรับ
ผู้ป่วย การรับฟัง การให้กำ� ลังใจ การอยู่เป็นเพื่อน เป็นต้น จากการศึกษา
ธรรมชาติในจิตใจต่อความตาย งานของรอส ให้ความสนใจต่อการตอบสนอง
ต่อความตาย
ดั ง นั้ น แนวคิ ด ทางจิ ต วิ ท ยาจึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ มิ ติ ท างจิ ต ใจ
ทั้งในฐานะปรากฎการณ์ทางจิตและการเผชิญความตาย ทั้งในแง่ของการท�ำ
ความเข้าใจและการช่วยเหลือผู้ตายและบุคคลรายรอบ
มุมมองทางประชากรศาสตร์เชือ่ ว่าคุณภาพชีวติ ของสังคมนัน้ ๆ สามารถ
สะท้อนได้จากตัวเลขการตายในทารก การตายในเด็ก การตายของแม่ และอายุ
คาดเฉลี่ยของคนในสังคมนั้นๆ ดังนั้นทางประชากรศาสตร์จึงได้รับเอาคุณค่า
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ของการมีชวี ติ และอายุทยี่ นื ยาวว่าเป็นสิง่ ทีด่ ี น่าสังเกตว่าคุณค่าเรือ่ งการมีชวี ติ
อายุที่ยืนยาว การปฏิเสธว่าความตายเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ เป็นคุณค่าที่เริ่ม
ต้นจากองค์กรสุขภาพระดับโลก และได้ถ่ายโอนเป็นคุณค่าเชิงนโยบายของรัฐ
ไทยโดยสมบูรณ์ (วิชิต เปานิล , 2546) ทว่า ประเด็นเรื่องคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และคุณภาพการตายเป็นประเด็นทีเ่ ป็นโจทย์คำ� ถามส�ำคัญในสังคมไทยปัจจุบนั
ความตายในมิติสังคม มองว่าความตายเป็นเหตุการณ์ทางสังคม
เหตุการณ์หนึ่ง เป็นเหตุการณ์ที่มีความพิเศษ เช่นเดียวกับการเกิด การบวช
การแต่งงาน เป็นเหตุการณ์ทางสังคมเพราะการตายส่งผลกระเทือนสังคม
กล่าวคือ จ�ำนวนสมาชิกในชุมชนนั้นๆ ย่อมลดลงอย่างถาวร ส�ำหรับชุมชน
ระดับเมือง การลดลงของสมาชิกอาจไม่มคี วามหมายมากนัก แต่ส�ำหรับชุมชน
ระดับหมู่บ้านหรือครอบครัว การตายของคนๆ หนึ่ง เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่มี
ความส�ำคัญ ส่งผลอย่างมากจนอาจก่อให้เกิดภาวะวิกฤติได้
ในภาวะวิกฤติของสังคมที่มีคนตาย สังคมอาจจัดการตัวเองให้การ
เปลี่ยนผ่านนั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์ด้วยการใช้พิธีกรรมศพซึ่งเป็นพิธีแห่งการ
เปลี่ยนผ่าน (Van Gennep, 1960 อ้างจาก อธิตา สุนทโรทก, 2550) ในงานศพ
ในสังคมชนบท จะมีรายละเอียดของพิธแี ละขนาดของการจัดการทีใ่ หญ่ ทีช่ มุ ชน
ต้องเข้ามาร่วมจัดการ พิธีกรรมงานศพจึงท�ำหน้าที่ช่วยให้คนในครอบครัวไม่รู้
สึกโดดเดี่ยวเศร้าสร้อย ขณะที่ชุมชนที่เข้ามาร่วมจัดงานศพก็ช่วยให้เกิดความ
สมัครสมานสามัคคี ตอกย�ำ้ ว่าชุมชนแห่งนี้มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล เพื่อช่วยประ
คับประคองการเปลีย่ นผ่านให้ครอบครัวผูต้ ายข้ามผ่านความทุกข์เบือ้ งต้นไปได้
ในภาวะวิกฤติ ในชุมชนมอญถึงขั้นมองว่าชุมชนใดที่มีสัปเหร่อผู้จัดพิธีศพเป็น
อาชีพ สังคมนั้นเป็นสังคมที่เจ็บป่วย เพราะไม่มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน
(ณธร ตันสมพงษ์, 2548)
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ในสังคมสมัยใหม่ พิธีกรรมเกี่ยวกับศพยังเป็นพื้นที่แสดงสถานะหรือ
ชนชั้นทางสังคมของผู้ตายหรือญาติ เช่น ความใหญ่โตของการจัดงานศพ
การถวายผ้าบังสุกุลจ�ำนวนมาก การขอน�้ำศพพระราชทาน จ�ำนวนพวงหรีด
ในงานศพ จ�ำนวนคนที่มางานศพ จ�ำนวนคืนสวดบ�ำเพ็ญกุศล ความสวยงาม
ของเครือ่ งประดับในงาน เช่น โลงศพ การท�ำโกศ อัฐิ เจดีย์ เป็นต้น (พระไพศาล
วิสาโล และคณะ, 2545)
ความตายในมิติวัฒนธรรม
ความตาย นอกจากจะมีมิติทางสังคม ยังมีมิติทางวัฒนธรรมด้วย
นักมานุษยวิทยาได้สรุปลักษณะพื้นฐานส�ำคัญของวัฒนธรรมได้ 6 ประการ
(ยศ สันตสมบัติฐ, 2537) คือ
1) วัฒนธรรมเป็นความคิดร่วม และค่านิยมซึ่งก�ำหนดมาตรฐานของ
		 พฤติกรรม จนคนในวัฒนธรรมเดียวกัน สามารถคาดคะเนพฤติกรรม
		 ของผู ้ ค นได้ ความคิ ด ร่ ว มเหล่ า นี้ ก�ำ หนดว่ า อะไรดี อะไรไม่ ดี
		 อะไรควร อะไรไม่ควร
2) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้ ทีละเล็กทีละน้อยจากรุ่นสู่รุ่น
		 ผ่านการอบรมและประสบการณ์จากปฏิสมั พันธ์ทางสงคมกับสถาบัน
		 ทางสังคมต่างๆ
3) วัฒนธรรมมีพนื้ ฐานจากการใช้สญ
ั ลักษณ์ เพือ่ เป็นเครือ่ งมือสือ่ สาร
		 ความหมายระหว่างกัน
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4) วัฒนธรรมเป็นองค์รวมของความรูแ้ ละปัญญา เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานมนุษย์
5) วัฒนธรรมคือกระบวนการที่มนุษย์ก�าหนดนิยามความหมายให้กับ
ชีวิตและสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา และในกระบวนการให้นิยาม
ความหมาย มนุษย์ได้สร้างสถาบันหรือองค์กรขึน้ เพือ่ ท�าหน้าทีร่ องรับ
การตีความดังกล่าวข้างต้น การตีความใหม่ ย่อมส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือเนื้อหาของสถาบันทางสังคมตามไปด้วย
6) วัฒนธรมเป็นสิ่งไม่หยุดนิ่ง แต่แปรเปลี่ยนตลอดเวลา ทั้งจากการ
แพร่กระจายวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
จากความหมายของวัฒนธรรมดังกล่าว ความตายจึงมีมติ ทิ างวัฒนธรรม
เพราะมนุษย์ในวัฒนธรรมเดียวกัน เช่น นับถือศาสนาเดียวกัน อยู่ในชาติพันธุ์
หรือชุมชนเดียวกัน จะมีความคิดเกีย่ วกับความตาย โลกทัศน์และค่านิยมเกีย่ ว
กับความตายร่วมกัน ความตายเป็นสิ่งที่คนในสังคมค่อยๆ เรียนรู้ผ่านการเข้า
ร่วมมีประสบการณ์จัดการความตาย เช่น การดูแลคนใกล้ตาย ประเพณี
งานศพ ซึ่งมีสัญลักษณ์ทางสังคมสื่อความหมายระหว่างสมาชิกในชุมชน
ความตายเป็ น สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ ก� า หนดให้ ค วามหมาย จึ ง เกิ ด ความคิ ด
เกีย่ วกับการตายดี การตายร้าย และวิธกี ารทีน่ า� ไปสูก่ ารจัดการให้ตายดี ตลอด
จนสร้างสถาบันทางสังคมหรือองค์กรที่อ�านวยให้เกิดการตายดีได้ การจัดการ
ความตายเป็นภูมิปัญญาที่ผ่านการสืบทอด วัฒนธรรมความตายก็ไม่หยุดนิ่ง
ถาวร แต่แปรผันเป็นพลวัตรตามบริบทสังคม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและ
วิถีชีวิต
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- พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นเพื่อนกันไปตลอดเส้นทาง
หากตั้งค�าถามว่าจะดูแลสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่
ล่วงลับ เมือ่ เขาเกิดความเศร้าโศกจากการสูญเสีย (Bereavement) ภายหลังจาก
การตาย (Post Mortem) ได้อย่างไร ค�าตอบคือต้องเริ่มวางแผนเกี่ยวกับเรื่องนี้
ตั้งแต่ก่อนผู้ป่วยจะเสียชีวิต หากเป็นไปได้ควรมีแผนการรักษาล่วงหน้าตั้งแต่
เริม่ ป่วย และติดตามดูแลตลอดระยะเส้นทางของความเจ็บป่วยในระยะสุดท้าย
นัน้ เช่น เมือ่ ผู้ป่วยเข้ารับการรักษกับแพทย์พยาบาลหรือทีมผู้รกั ษาตัง้ แต่แรกๆ
มีความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กันมาในระยะยาว อาจจะเป็นแพทย์ทที่ า� การตรวจวินจิ ฉัย
ในระดับปฐมภูมิ (Primary Care) คนแรกๆ ที่ตรวจพบโรคร้ายนั้น ต่อมาเมื่อโรค
นั้นทวีความซับซ้อนมากขึ้น จ�าเป็นต้องส่งต่อการรักษาไปยังบุคลากรทางการ
แพทย์ในระดับสูงหรือเฉพาะทางนั้นๆ โดยเฉพาะ
ในการเตรียมการดูแลผู้ป่วยตลอดเส้นทาง แพทย์หรือทีม Primary Care
ควรจะได้เข้าไปเยี่ยมเยียนหรือมีส่วนในการดูแลผู้ป่วยไปด้วย เพราะเท่ากับ
เป็นการเตรียมตัวทั้งของผู้ป่วยและครอบครัวให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ โดยที่อาจจะไม่ใช่การเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว เพราะบุคลากรทางการ
แพทย์จะไม่ทา� ลายความหวังของผูป้ ว่ ย ต่อให้เป็นระยะสุดท้ายหรือระยะลุกลาม
หากผู้ป่วยยังมีหวังว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนาน ย่อมไม่ผิดอะไรที่จะคงความหวัง
นั้นไว้ เพราะหากปราศจากความหวัง ผู้ป่วยและญาติอาจมีชีวิตอยู่แบบ
แห้งแล้งและไร้ความหมาย
เพราะฉะนั้นในกลุ่มของผู้ป่วยระยะสุดท้าย หากทีมบุคลากรทางการ
แพทย์ เ จ้ า ของไข้ ไ ด้ มี ก ารเตรี ย มตั ว เรื่ อ งการสื่ อ สารและความสั ม พั น ธ์
มีความเป็นเพื่อนให้กันมาตลอด สถานการณ์ภายหลังการตายจะรับมือได้
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ราบรื่นมากขึ้น เหมือนเราเดินคู่กับผู้ป่วยมาตลอด ไม่ว่าอาการของโรคจะขึ้นๆ
ลงๆ หรือระหว่างการรักษาจะมีภาวะแทรกซ้อนใดๆ ผู้ป่วยจะยังเห็นว่าเราอยู่
เคียงข้างเขามาตลอด ความเป็นเพือ่ นร่วมชะตากรรมระหว่างบุคลาการทางการ
แพทย์กับผู้ป่วย จะท�ำให้เกิดความอุ่นใจ ท�ำให้ทั้งญาติและผู้ป่วยสามารถ
ปรับตัวเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงของตนได้ดีขึ้น ญาติจะรู้สึกว่าเขาได้
พยายามอย่างเต็มที่แล้วจนกระทั่งผู้ป่วยล่วงลับไป และมีทีมแพทย์ที่อยู่
เป็นเพื่อนกับเขามาโดยตลอด
การสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กันในลักษณะนี้ เป็นหัวใจของการวางแผน
การรักษาล่วงหน้า (Advance Care Plan) ซึ่งเป็นการวางแผนร่วมกันระหว่าง
แพทย์ผู้ท�ำการรักษา ผู้ป่วยและญาติ แพทย์ซึ่งเป็นบุคลากรที่เข้าใจสภาวะ
ของโรคอย่างถ่องแท้จะต้องคอยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทั้งหมด
แต่ประสบการณ์ที่พบบ่อยครั้งในสังคมไทย คือแพทย์เลือกที่จะบอกญาติแต่
ไม่บอกผู้ป่วย กลายเป็นว่าแพทย์คิดแทนผู้ป่วย กลัวว่าจะสะเทือนใจจึงเรียก
ญาติมาเพือ่ แจ้งข่าวร้ายและหวังว่าญาติจะรับได้ ซึง่ ในหลายกรณีกลับเป็นการ
ก่อปัญหาอืน่ ๆ ตามมา เพราะผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นระยะสุดท้ายไม่รบั รูเ้ กีย่ วกับสภาวะ
ที่แท้จริงของตัวเอง รู้แค่ว่าท�ำไมรักษาโรคนี้ไม่หายเสียที เกิดความสับสนกับ
ตัวเอง ไม่รู้ชะตากรรมว่าจะดีหรือร้าย เคว้งคว้างไร้ทิศทาง แทนที่จะได้ใช้เวลา
ของชีวิตที่เหลืออยู่อย่างจ�ำกัดให้คุ้มค่าหรือมีประโยชน์ตามเจตนาของตน
กลับท�ำไม่ได้เพราะไม่เคยรู้ความจริงเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่
ในขณะเดียวกัน ญาติที่ต้องแบกรับความจริงเกี่ยวกับโรคร้ายและ
สถานการณ์ตา่ งๆ เอาไว้ กลับรูส้ กึ ว่าเป็นภาระ และความรับผิดชอบทีต่ อ้ งตัดสิน
ความเป็นความตายของบุคคลอันเป็นทีร่ กั เช่น ในวาระสุดท้ายทีแ่ พทย์ถามว่า
คุณคิดว่าจะใส่ท่อไหม หรือจะปั๊มหัวใจหรือไม่ เขาต้องเป็นผู้ตัดสินใจ และ
โดยส่วนใหญ่มักตัดสินใจให้ยื้อความตายออกไปก่อน เพราะหากไม่ช่วยด้วย
เครื่องมือเหล่านั้น เท่ากับปล่อยให้ผู้ป่วยเสียชีวิต หรือแม้กระทั่งเมื่อสอดท่อ
เข้าไปแล้วเห็นแม่เจ็บทุรนทุราย ทรมานอยูน่ านกว่าจะเสียชีวติ เขาย่อมรูส้ กึ ผิด
ภายหลังการตายของบุคคลอันเป็นที่รัก เพราะฉะนั้นสิ่งส�ำคัญคือการวางแผน
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การรักษาล่วงหน้า ซึ่งในการวางแผนร่วมกันของทุกฝ่ายนี้ หมายความว่าเพื่อ
เปิดโอกาสให้ทีมผู้รักษามีการสื่อสารที่จริงใจกับผู้ป่วยและญาติ และถือว่า
ผู้ป่วยและญาติเป็นทีมเดียวกับบุคลากรทางการแพทย์ ต้องบอกข้อมูลที่
เป็นจริงเท่าที่ทีมแพทย์รบั รู้ให้ผู้ป่วยและญาติรับทราบทั้งหมด เพื่อที่จะร่วมกัน
ตัดสินใจว่าทิศทางการรักษาจะด�ำเนินไปอย่างไร เมื่อโรคลุกลามหรือทรุดลง
ผู้ป่วยต้องการให้ทำ� อย่างไร หากทีมบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและญาติ
สามารถร่วมใจกันได้เช่นนี้ การรับมือกับภาวะหลังการตายจะเป็นเรือ่ งทีง่ า่ ยขึน้
จับเข่าคุยเรื่องหนังสือแสดงเจตนา
การท�ำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการทีเ่ ป็นไปเพียงเพือ่ ยืด
การตายในวาระสุดท้าย หรือการท�ำ Living Will เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผน
การรักษาล่วงหน้า แต่ในหลายกรณีบุคลากรมักให้ความส�ำคัญกับ Living Will
มากเกินไป เช่น พอถึงช่วงที่ผู้ป่วยอยู่ในระยะท้ายๆ หรือโรคที่รักษาไม่ได้
แพทย์มักรู้สึกว่าต้องแจ้งข้อมูลสิทธิต่างๆ ของผู้ป่วยให้ครบก่อน เช่น ผู้ป่วย
จะตัดสินใจให้ใส่ท่อหรือปั๊มหัวใจหรือไม่ ซึ่งวิธีปฏิบัติในแนวทางนี้ดูเป็นเรื่อง
เร่งรีบแห้งแล้ง ในการเข้าไปแจ้งเพียงแค่ในนาทีท้ายๆ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนไข้
ไม่ค่อยมีสติรับรู้ สิ่งที่เกิดขึ้นในแนวทางนี้ เป็นเหตุให้ผู้ป่วยและญาติอาจจะ
ไม่เข้าใจจุดประสงค์ท่จี ริงของ Living Will
ในความเป็นจริงหากจะสังเกตให้ดี ผู้ป่วยมีการแสดงเจตนาของตน
ตลอดเวลา เช่น เขาเป็นโรคเรื้อรังอย่างเช่นความดันโลหิตสูง หรือเบาหวาน
ระหว่างท�ำการรักษาอาจจะพูดในลักษณะว่า “รักษามา 10 - 20 ปี ตอนนีอ้ าการ
มันก็ขึ้นๆ ลงๆ ถ้าฉันเป็นอะไรไป ฉันไม่อยากได้นั่นได้นี่นะ เพราะฉันอยากไป
แบบธรรมชาติ ฉันไม่อยากทุกข์ทรมานใส่ท่อ เพราะไปเยี่ยมคนนู้นคนนี้แล้ว
ฉันไม่เอา ชีวติ ตอนท้ายแบบนี้ฉันไม่เอา ไม่รู้สึกตัวแล้วต้องมาต่อท่อให้ทรมาน
ลูกก็ทรมาน อย่างงี้ไม่เอานะ” การพูดท�ำนองนี้เป็นการแสดงเจตจ�ำนงอยู่แล้ว
ว่า เมื่อถึงวันที่เขาไม่มีสติสัมปชัญญะด้วยโรคที่เป็นอยู่ได้ทรุดลง ขอให้เขาได้
ไปตามธรรมชาติ
48

สุ ข สุ ด ท้ า ย ที่ เ ลื อ ก ไ ด้

เมื่อสังเกตเห็นแล้วว่าผู้ป่วยมีการพูดเกี่ยวกับเจตจ�ำนงในวาระสุดท้าย
ซึ่งอาจจะเป็นเพียงการพูดคุยที่ไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร บทบาทของ
บุคลากรทางการแพทย์ในเรือ่ งของการให้แนวทางในการท�ำหนังสือแสดงเจตนา
ของผู้ป่วย คือการท�ำเรื่องนี้ให้ชัดเจนขึ้น เช่น “แม่เคยคุยเรื่องนี้กับลูกๆ บ้าง
หรือเปล่า ว่าถึงวันหนึง่ ทีแ่ ม่ไม่รสู้ กึ ตัว เป็นโรคทีแ่ ก้ไขไม่ได้ ไม่อยากใส่ทอ่ หายใจ
ไม่อยากให้หมอปั๊มขึ้นมาอีก แม่ไม่กลัวความตายเหรอ แม่อยากให้หมอกู้ขึ้น
มาอีกไหม เผื่อว่ามันจะยังอยู่ได้ แล้วลูกเคยรู้หรือเปล่าว่าคิดยังไง บอกเค้าไว้
ไหม เพราะถึงเวลาเค้าเป็นคนพามาโรงพยาบาลนะ ถ้าเค้าบอกให้หมอปัม๊ หัวใจ
หมออาจจะต้ อ งปั ๊ ม ” คื อ ต้ อ งคุ ย กั บ ผู ้ ป ่ ว ยให้ เ ข้ า ใจชั ด เจน มี พ ยานรั บ รู ้
ในเจตจ�ำนงของเขาหรือไม่ บอกผู้ป่วยให้พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวถึง
ความต้องการในช่วงวาระสุดท้ายเหล่านี้ ถ้าแจ้งแพทย์ไว้ อาจบันทึกเป็นข้อมูล
ไว้ในเวชระเบียน แต่ที่ส�ำคัญกว่านั้นคือแจ้งให้ญาติหรือสมาชิกในครอบครัว
รับรู้ตรงกันหมด เพราะเวลาพ่อแม่สงั่ เสียไว้โดยทีญ
่ าติรบั รู้มาตลอด มีแนวโน้ม
ว่าญาติจะตัดสินใจตามนั้น
ฉะนัน้ หากมีโอกาสได้คยุ กับผูป้ ว่ ยอย่างเปิดใจ ควรบอกเขาให้ไปเตรียม
ความพร้อมของญาติก่อน ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะอยู่อย่างไรเมื่อผู้ป่วยจากไป
เพราะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุหลายคนมักเตรียมตัวเรื่องความตายของตนอยู่แล้ว
เพราะในช่วงบั้นปลายของชีวิต เขาเห็นความตายมามากแล้ว การต้องไปงาน
ศพของเพื่อนฝูงญาติมิตรที่ล่วงลับไปก่อนท�ำให้เกิดการเตือนตัวเองมาตลอด
เพียงแต่ลูกหลานไม่อยู่ในวัยเดียวกัน อาจไม่ได้คิดในแง่นี้ รู้สึกเพียงว่าพ่อแม่
ของตนยังอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเวลาผู้ป่วยพูดถึงการเตรียมตัวตาย
ลูกอาจจะพูดในท�ำนองว่า “อย่าพูดสิแม่ มันเป็นลาง” ท�ำให้ผู้สูงอายุไม่กล้า
พูดอีก แต่แท้ท่จี ริงแล้วเรื่องส�ำคัญนี้ควรจะพูดคุยกันในครอบครัว
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เคยมีกรณีศกึ ษาทีล่ กู สาวไม่ได้บอกความจริงกับแม่จนกระทัง่ วาระสุดท้าย
และผลที่เกิดขึ้นได้สร้างความรู้สึกผิดในใจเธออย่างยิ่ง คุณแม่ของเธอป่วย
ด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนระยะท้ายๆ แพทย์วินิจฉัยแล้วพบว่ารักษาไปคงไม่ดีขนึ้
มากไปกว่านี้ จึงแนะน�ำว่าว่ากลับไปกินยาทีบ่ า้ นและดูแลแบบประคับประคอง
เพราะนอนทีโ่ รงพยาบาลอาจมีการติดเชือ้ ต่างๆ ได้ ลูกสาวคนนีร้ กั แม่มากทีส่ ดุ
และท� ำ หน้ า ที่ ดู แ ลแม่ ไม่ ใ ห้ ห มอบอกความจริ ง กั บ แม่ โดยเธอจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบพาคุณแม่ไปดูแลที่บ้านเอง สามีและลูกของลูกสาวคนนี้ต่าง
เห็นด้วยที่จะรับแม่กลับมาอยู่ด้วยกัน พวกเขาต่างเตรียมที่หลับที่นอนใหม่
อย่างดี เตรียมให้แม่ได้อยู่อย่างสบายที่สุดในช่วงสุดท้าย โดยทีมแพทย์และ
พยาบาลไปเยี่ยมผู้ป่วยอย่างสม�่ำเสมอ
เหตุการณ์ด�ำเนินไปเช่นนี้จนผู้ป่วยล่วงลับไป จนกระทั่งวันหนึ่งลูกสาว
คนนี้เข้ามาพบแพทย์ในทีมดูแลแบบประคับประคอง ที่โรงพยาบาลด้วย
ความรู้สกึ เสียใจ โดยได้ให้ข้อมูลว่าหลังการตายของคุณแม่ไปแล้ว เธอยังรู้สึก
ว่าตัวเองร้องไห้อยู่ข้างใน โดยไม่สามารถร้องออกมาจริงๆ ได้ รู้สึกแย่มาก
ด้วยเหตุผลที่ว่าตอนที่แม่ป่วย ได้เพียรถามเธอทุกวันว่า “ตกลงแม่เป็นอะไร
บอกแม่ที” เธอได้แต่กลบเกลื่อน เปลี่ยนเรื่อง เปลี่ยนประเด็น ไม่ยอมลงราย
ละเอียดในเรื่องที่แม่อยากคุย เฉไฉพูดให้แม่สบายใจว่า “แม่ไม่เป็นอะไรหรอก
กินยาตามหมอบอกเดี๋ยวก็ดีขึ้น” แต่แม่ยังถามอยู่เรื่อยๆ จนกระทั่งวันสุดท้าย
แม่บอกกับเธอว่า แม่ไม่ถามแล้ว แม่รู้แล้วว่าแม่เป็นอะไร นั่นท�ำให้เธอโกรธขึ้น
มาว่าอาจจะเป็นทีมหมอพยาบาลที่มาเยี่ยมบ้านที่บอกแม่เรื่องโรคร้าย แต่แม่
ปฏิเสธว่าไม่ได้รู้จากทีมแพทย์ แต่รู้ด้วยตัวเอง โดยบอกกับลูกสาวว่า “แม่เป็น
โรคถูกหลอกลวง” จากนัน้ ไม่นานแม่ได้เสียชีวติ ลง เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ นี้ ลูกสาว
ผู้ท�ำหน้าที่ดูแลแม่มาอย่างดีได้ถามแพทย์ว่า เป็นความผิดของเธอใช่หรือไม่
ที่ปิดบังความจริงแม่มาตลอด เธอรู้สึกผิดมาตลอด แม้ผ่านมาแล้วสามเดือน
หลังจากแม่ตาย ความรู้สกึ ผิดยังคงวนเวียนอยู่ในใจเสมอ
50

สุ ข สุ ด ท้ า ย ที่ เ ลื อ ก ไ ด้

การเยียวยาความเศร้าโศกจากการสูญเสีย
จากตัวอย่างเหตุการณ์ของกรณีศึกษาที่ไม่ได้พูดความจริงต่อกันนั้น
เป็นตัวอย่างความโศกเศร้าทีเ่ กิดจากการสูญเสียทีไ่ ม่ได้เตรียมการสือ่ สารความ
จริงกันมาตัง้ แต่ตน้ ดังนัน้ การดูแลญาติทโี่ ศกเศร้าหรือรูส้ กึ ผิดภายหลังการตาย
ของบุคคลอันเป็นทีร่ กั คือต้องอนุญาตให้เขารูส้ กึ เสียก่อน ก่อนทีจ่ ะให้ความคิด
ของเขาเข้ารูปเข้ารอย อาจต้องพูดคุยกับเขาว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกแล้วที่เขาจะรู้สึก
เจ็บช�้ำ เสียใจ เคียดแค้นโชคชะตา แต่เมื่อรู้สึกแล้ว จะกลับมาอยู่กับตัวเองได้
อย่างไร สิ่งนี้ต้องค่อยๆ มาใช้หลักเหตุผลในภายหลัง
กระบวนการที่ใช้เยียวยาญาติผู้เสียชีวิตรายนี้คือ ตั้งค�ำถามกับเธอว่า
หากย้อนเวลากลับไปได้จริงๆ เธออยากท�ำอะไร เพราะค�ำพูดของแม่ยังอยู่
ในหัวตลอดเวลา โดยได้บอกเธอว่าหากอยากจะแก้ไขสิง่ ใดให้บอกแพทย์มาเลย
ในลักษณะแบบบทบาทสมมติ (Role Play) “สมมติว่าหมอเป็นแม่คุณในวันนั้น
หมอถามแบบนีว้ า่ ตกลงบอกมาทีวา่ แม่ปว่ ยเป็นโรคอะไร คุณอยากบอกว่าอะไร”
เหมือนให้เธอย้อนกลับไปวันนัน้ แล้วเล่นบทบาทสมมติออกมา เพราะหากได้พดู
ออกมา อย่างน้อยสิ่งที่คิดวนๆ อยู่ในหัวจะได้แสดงออกมาบ้าง ได้ท�ำมากกว่า
คิดวนเวียนอยู่คนเดียว แพทย์ได้ใช้บทบาทสมมติทดแทนสิ่งที่เขาไม่ได้ท�ำ
วิธีนี้คือการบ�ำบัดในรูปแบบหนึ่ง ตัวอย่างเหตุการณ์นี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า
หากปิดบังความจริงต่อผูป้ ว่ ย ผลลัพธ์จะลงท้ายแบบใด ซึง่ เป็นเรือ่ งยากในการ
เยียวยาจิตใจของผู้ที่อยู่ข้างหลัง แม้แต่เคสนี้ยังต้องช่วยแก้ไขปมปัญหาในใจ
อยู่นาน เพราะเธอยังคิดวนไปวนมาหลายรอบกว่าจะมีทักษะใหม่ในการตอบ
ค�ำถามตัวเอง เพื่อไม่ให้รู้สกึ ผิดและเศร้าจนเกิดผลกระทบในการใช้ชีวิต
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เพราะฉะนัน้ การจะจัดการสิง่ ต่างๆ ภายหลังการตายได้ จึงต้องเริม่ ด้วย
การวางแผนการรักษาล่วงหน้า ต้องสือ่ สารกันอย่างเข้าใจตัง้ แต่ตน้ ไม่ตอ้ งปิดบัง
กัน ส่วน Living Will นั้นเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือเพื่อปฏิบัติตามเจตจ�ำนง
สุดท้ายของผู้ป่วย ส่วนการจัดการในภาวะหลังการตาย (Post Mortem) ส�ำหรับ
บุคลากร คือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ต่อสถานการณ์ตรงหน้า เช่น เมื่อผู้ป่วยอยู่ใน
ระยะท้ายๆ ใกล้เสียชีวติ นอกจากบุคลากรด้านสาธารณสุขจะเรียกญาติมาคุย
เตรียมการในเรื่องต่างๆ แล้ว อย่าปล่อยให้ญาติไปร้องไห้อยู่ตามล�ำพัง และ
ควรค�ำนึงว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ควรใส่ใจและมีความส�ำคัญ ไม่ว่าจะมี
ญาติมากี่คน จะร้องไห้ฟูมฟายเพียงใด ยังคงเป็นหน้าที่ของบุคลากรในการ
เข้าไปดูแลเขาในสถาวะอารมณ์อนั สับสนในช่วงเวลานั้น
แพทย์หรือพยาบาลทีเ่ ข้ามาดูแลในช่วงหลังการตาย ต้องท�ำความเข้าใจ
สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างใจเย็น ตั้งสติให้ทัน แม้ญาติเหล่านั้นจะเสียใจและมีปฏิกิริยา
ทีเ่ กรีย้ วกราดเพียงใด จ�ำเป็นต้องอยูเ่ พือ่ ให้ความช่วยเหลือ เพราะว่าช่วงนีญ
้ าติ
จะตั้งข้อสังเกตต่างๆ มากกว่าปกติ เช่น ไม่เห็นมีใครมาดูแล ทอดทิ้งเขา เรื่อง
ในลักษณะนี้จะก่อความขัดแย้งได้มาก เช่น “ไม่เห็นมีใครมาดูเลย เดินโฉบไป
โฉบมา คุยเล่นกันอยู่หลังเคาท์เตอร์อยู่นั่นแหละ” เขาอาจจะใช้อารมณ์ไปบ้าง
เพราะว่าญาติก�ำลังจะสิ้นใจ แต่ในมุมมองของบุคลากรอาจรู้สึกว่าเตียงนี้
ไม่ Active แล้ว เพราะฉะนั้นมุมมองที่ต่างกันแบบนี้ต้องใช้ความละเอียดอ่อน
ในการท�ำความเข้าใจว่าญาติยังต้องการความใส่ใจอยู่
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แม้กระทั่งเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตไปแล้ว แพทย์มาเช็คว่าไม่มีสัญญาณชีพ
มีการรูดม่านปิด หากเป็นกรณีทเี่ สียชีวติ ในโรงพยาบาล สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือจะมีการ
เช็ดตัวให้ผู้ล่วงลับ แต่งเนื้อแต่งตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า แต่อาจจะเป็นกิจกรรมที่ดู
แห้งแล้งไปบ้าง แม้กระทั่งแพทย์พยาบาลที่คุ้นชินกับกระบวนการนี้อยู่แล้ว
อาจจะอย่างเลี่ยงออกมาเพื่อให้ญาติได้แสดงความโศกเศร้าในหมู่สมาชิกใน
ครอบครัวกันเอง แต่ในความเป็นจริงแล้ว หากเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดในแง่
ที่ว่าญาติเองคงจะเคว้งคว้าง ไม่รู้จะไปทางไหนหรือท�าอะไร ดังนั้นหากเป็นไป
ได้บุคลากรควรอยู่เป็นเพื่อนกับญาติที่ก�าลังขวัญเสียในช่วงเวลาแห่งการจาก
พรากนั้น อาจจะกอดหรือปลอบใจเท่าที่จะท�าได้ สอบถามว่าต้องการให้ช่วย
เหลืออะไรหรือไม่ อาจจะให้ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป เช่น จะต้องติดต่อวัดหรือไม่
จะต้องท�าอะไรก่อนหลัง ในจุดนี้ยิ่งชี้ให้เห็นว่า การท�า Advance Care Plan จะ
เป็นประโยชน์มากเพียงใดในกรณีนี้ เพราะการเตรียมการต่างๆ จะเกิดขึน้ อย่าง
พรักพร้อม สมมติวา่ ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ ทีบ่ า้ น ญาติจะรูว้ า่ ต้องเขียนใบรับรองแพทย์
ว่าผูป้ ว่ ยเป็นโรคระยะสุดท้าย โดยให้รกั ษาแบบประคับประคองทีบ่ า้ น ท�าให้ไม่
ต้องมีเรื่องยุ่งยากทางกฎหมาย หรือต้องไปชันสูตรที่โรงพยาบาลอีก
วิธปี ฏิบตั เิ พือ่ เยียวยาความเศร้าโศกจากการสูญเสียคนทีร่ กั ไป นอกจาก
การดูแลตลอดเส้นทาง อยู่เป็นเพื่อนและให้ความเห็นอกเห็นใจญาติภายหลัง
การตายของผู้ป่วยแล้ว ยังมีรายละเอียดทั่วๆ ไป ที่บุคลากรสามารถท�าได้อีก
ไม่ว่าจะเป็นการไปร่วมงานศพเพื่อแสดงความเสียใจ หรือการพูดปลอบใจเพื่อ
ให้ก�าลังใจผู้ที่ยังอยู่เบื้องหลัง ในอีกแง่หนึ่ง หากความเศร้าโศกนั้นลึกซึ้ง
เพราะญาติผูกพันกับผู้ป่วยมาก นั่นอาจแปลว่าแพทย์ต้องดูแลจิตใจของญาติ
คนนัน้ ต่อไป เพราะเขายังจัดการความรูส้ กึ แย่ๆ นัน้ ไม่ได้ เราจึงต้องดูแลจนกว่า
เขาจะแข็งแรงพอ ซึ่งไม่อาจรู้ได้ว่าจะใช้เวลากี่เดือนหรือเป็นปี แต่ถือว่าแพทย์
ต้องท�าให้บคุ คลที่สูญเสียผู้น้กี ลับมามีสุขภาวะที่ดี
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จากเรือ่ งใกล้ตวั หรือเรือ่ งทีเ่ ขาสนใจ เช่น มีกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยอายุ 57 ปี มีธรุ กิจส่วนตัว
อาจจะถามในประเด็นเรื่องงานเป็นหลัก แล้วค่อยๆ สอบถามถึงเรื่องที่เขายัง
ห่วงหรือค้างคาใจ ตัวอย่างค�ำถามเช่น “ตอนนี้ไม่สบาย ธุรกิจมีใครมาสานต่อ
คะ” จากประสบการณ์ส่วนตัว พบว่าในการพูดคุยเพื่อให้ทราบเป้าหมายของ
ผู้ป่วยไม่สามารถจบได้ในระยะสัน้ ๆ หากแต่ต้องสือ่ สารไปเรือ่ ยๆ จนกระทัง่ เกิด
ความเข้าใจและมั่นใจเพียงพอที่ผู้ป่วยจะตัดสินใจท�ำหนังสือแสดงเจตนา
บริ บ ทในเรื่ อ งวั ฒ นธรรมเป็ น อี ก เรื่ อ งที่ ต ้ อ งตระหนั ก ในสั ง คมไทย
เป็นเรื่องยากที่ผู้ป่วยจะตัดสินใจเองได้ เพราะมีญาติพี่น้องหลายฝ่าย บางครั้ง
คนที่เซ็นเป็นพยานอาจไม่ใช่ญาติสายตรง ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ต้องสื่อสารให้
ชัดเจน ส่วนล�ำดับของการแจ้งข่าวให้คนในครอบครัว เกีย่ วกับสถานการณ์ของ
ผูป้ ว่ ย คือแจ้งสามีและลูกเป็นอันดับหนึง่ จากนัน้ จึงเป็นพ่อแม่ และญาติพนี่ อ้ ง
ตามล�ำดับ แต่ในทางปฏิบัติไม่ได้ราบรื่นเช่นนี้เสมอไป ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่
ผู้ป่วยมีภรรยาสองคน และมีลูกกับภรรยาทัง้ สอง ทีมดูแลแบบประคับประคอง
มีการพูดคุยตั้งแต่คนไข้ยงั มีสติรับรู้ดี คนไข้แสดงเจตจ�ำนงทุกอย่าง ว่าในวาระ
สุดท้ายต้องการท�ำสิ่งใด แต่ด้วยความที่คนไข้มีภรรยาสองคน สิ่งที่เกิดขึ้นคือ
ลูกของภรรยาทีม่ ที ะเบียนสมรสไม่ยอมเซ็น ในขณะทีล่ กู ซึง่ เป็นคนดูแลมาตลอด
ไม่มีทะเบียนสมรส จึงไม่มสี ิทธิเท่าเทียม
ท้ายที่สุดเคสนี้มีบทสรุปคือ DNR (ค�ำสั่งปฏิเสธการกู้ชีพ - Do Not
Resuscitate) แต่เกิดขึ้นอย่างล่าช้ากว่าที่ควร ช่วงระยะท้ายไม่มีการปั๊มหัวใจ
ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ ทั้งๆ ที่ลูกชายของภรรยาที่มีทะเบียนสมรสต้องการให้ปั๊ม
ทีมดูแลแบบประคับประคองต้องพยายามอธิบายถึงสถานการณ์ความเป็นจริง
ในขณะที่ลูกที่เกิดจากภรรยาอีกคนซึ่งปรนนิบัติมาตลอด ไม่ต้องการให้ยืด
การตายออกไป เพียงแค่ขอให้พ่อไปสบาย บริบทความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนใน
ลักษณะนี้ ทีมดูแลแบบประคับประคองต้องใช้ทั้งหลักวิชาการและจิตวิทยา
ในการให้ข้อมูล เพื่อให้ผลลัพธ์สุดท้ายตรงกับเจตจ�ำนงของผู้ป่วยมากที่สุด
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ส�ำหรับกรณีทที่ ำ� หนังสือแสดงเจตนาได้อย่างราบรืน่ ส่วนใหญ่เป็นผูป้ ว่ ย
ต่างชาติ เพราะมาจากประเทศที่มีกฎหมายเรื่อง Living Will มายาวนาน และ
มีทัศนคติที่ดีต่อการวางแผนการรักษาตัวเองล่วงหน้า ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วย
หญิงต่างชาติ ซึ่งสุขภาพแข็งแรง อายุ 86 ปี มีเพียงประวัติโรคประจ�ำตัวที่เป็น
โรคหัวใจ เป็นนักธุรกิจทีม่ าท�ำงานเมืองไทย แม้วา่ สุขภาพจะถือว่าแข็งแรงมาก
เดินไปไหนมาไหนเองได้ แต่เขามีความประสงค์จะท�ำ Living Will แพทย์ด้าน
หัวใจที่เป็นเจ้าของไข้จึงให้ท�ำ เขาบอกว่าในต่างประเทศมีเรื่องนี้มานานแล้ว
และดีใจมากที่มีกฏหมายนี้ในประเทศไทย เพราะเรื่องนี้เป็นสิทธิ์ในชีวิตช่วง
สุดท้าย เขาไม่อยากเจ็บปวด ไม่อยากสอดท่อเพือ่ ช่วยชีวติ ต้องการจากไปแบบ
ธรรมชาติ ในแบบฟอร์มที่มีช่องให้กรอกว่าจะปฏิเสธอุปกรณ์ยืดชีวิตในระยะ
ท้ายใดบ้าง เขากรอกทุกช่องว่าไม่เอาอะไรเลย ในกรณีนคี้ อื ผูป้ ว่ ยมีความเข้าใจ
โดยแท้จริง ส่วนผู้ป่วยไทยค่อนข้างต้องใช้เวลาในการสื่อสาร จึงเป็นหนทางที่
ดีในการเริม่ ตัง้ แต่การสร้างสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างทีมดูแลแบบประคับประคอง
และผู้ป่วย
ความตายคือประสบการณ์ร่วมของครอบครัว
ด้วยความยึดมั่นในจุดประสงค์ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย
และญาติ เพื่อให้เกิดการวางแผนการรักษาล่วงหน้า อันจะน�ำไปสู่การเคารพ
สิทธิในการตายตามธรรมชาติของผู้ป่วย ท�ำให้ได้พบกับประสบการณ์ที่น่า
ประทับใจหลายต่อหลายครั้ง และยิ่งท�ำให้เชื่อมั่นในแนวทางของทีมดูแลแบบ
ประคับประคอง โดยเฉพาะผู้ป่วยรายหนึ่งซึ่งต่อมาในภายหลังทีมดูแลแบบ
ประคับประคองยังมีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั สมาชิกในครอบครัวตลอดมา โดยแรก
เริ่มผู้ป่วยหญิงวัย 70 ปี ต้องการมีวาระสุดท้ายของชีวิต (End of Life) ที่บ้าน
ได้ไปพบกับผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน มีการสื่อสารพูดคุยเหมือนท�ำประชุม
ครอบครัว (Family Conference) ได้คุยเป้าหมายต่างๆ กับครอบครัวอย่าง
รอบด้าน ขณะนัน้ ผูป้ ว่ ยอาการทรุดหนักแล้ว ระหว่างนัน้ ได้ปรึกษากับทีมแพทย์
ตลอดเวลา ได้ช่วยดูแลบรรเทาอาการทั่วไปเช่นการให้ยาแก้ปวด และดูแล
ความสุขสบายพื้นฐานคือการอาบน�้ำเช็ดตัวให้
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ความสัมพันธ์ในครอบครัวนี้มีความอบอุ่นเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ญาติมา
กันพร้อมหน้า บางคนบินกลับมาจากต่างประเทศ เมือ่ ดูแลแบบประคับประคอง
ทีบ่ า้ นไปจนถึงวินาทีวกิ ฤติ คนไข้เริม่ มีแอร์ฮงั เกอร์ แต่ดว้ ยความทีผ่ ปู้ ว่ ยเคยพูด
กับลูกว่าอยากอยู่ที่บ้าน สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ทุกคนจิตใจทุกข์ระทมนั้น
กลับเห็นถึงสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของครอบครัว และการยอมรับบุคลากร
ด้านสาธารณสุขที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลอย่างเต็มใจ จึงได้แจ้งกับ
ครอบครัวว่า “ตอนนี้คุณแม่ไม่น่าจะรู้สึกตัวแล้วค่ะ ญาติจะตัดสินใจอย่างไร
จะให้จากไปอย่างสงบที่บ้านหรือจะไปโรงพยาบาล” ส่วนใหญ่สมาชิกใน
ครอบครัวทนเห็นความทรมานของผูป้ ว่ ยไม่ไหว ซึง่ ทีมดูแลแบบประคับประคอง
ให้สทิ ธิการตัดสินใจแก่ญาติ โดยเราจะเป็นฝ่ายสนับสนุนไม่วา่ จะตัดสินใจเลือก
วิธีใดก็ตาม
สมาชิกในครอบครัวขอเวลานอกเพื่อหารือกัน ครอบครัวนี้เรียกได้ว่ามี
การประชุมปรึกษากันตลอดเวลา เพราะลูกๆ ต่างมีการศึกษาและสนใจหาข้อมูล
ต่างๆ จากอินเตอร์เน็ตอย่างทันท่วงที การตัดสินใจส�ำคัญๆ เป็นไปตามหลักการ
ของการดูแลแบบประคับประคอง คือบุคลากรทางการแพทย์ให้ค�ำแนะน�ำได้
แต่ต้องมีทางเลือกและมอบการตัดสินใจให้ผู้ป่วยและญาติ ในที่สุดทุกคนจึง
เห็นพ้องกันว่าจะพาแม่กลับไปที่โรงพยาบาล โดยไม่ได้ให้แม่ไปที่ห้องฉุกเฉิน
แต่เตรียมห้องส�ำหรับครอบครัวที่ทุกคนจะได้อยู่พร้อมหน้ากัน มีการสั่งดอกไม้
เพื่อมาอ�ำลาและขอบคุณแม่ จวบจนถึงนาทีสุดท้ายก่อนลมหายใจของผู้เป็น
แม่จะหมดลง
ภายหลังจากงานศพผ่านพ้นไป สมาชิกของครอบครัวนีไ้ ด้เขียนจดหมาย
มาถึงผู้เขียนโดยตรง ในเนื้อความระบุว่าครั้งแรกที่เห็นพยาบาลคนนี้ ยังคิดว่า
เป็นสัปเหร่อหรือเปล่าเพราะเป็นช่วงวาระสุดท้ายของแม่ ตอนแรกยังตกใจว่า
มุมมองที่มีต่อเราช่างน่าประหลาด แต่ที่สุดเมื่ออ่านจนจบจึงรู้ว่าเขาเขียนมา
ในแนวขบขัน เพราะตอนท้ายๆ ของจดหมายได้บอกว่าเราเป็นมากกว่าพยาบาล
คือช่วยเหลือทุกอย่างที่เขาต้องการในยามฉุกเฉิน หากครอบครัวของเขา
ไม่ได้รบั การดูแลจากเราในวินาทีนนั้ ยังไม่รู้ว่าจะหาทางออกกันอย่างไร เพราะ
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ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยสูญเสียใครเลยในชีวิต โดยเฉพาะบุคคลอันเป็นที่รัก
อย่างพ่อและแม่
ค� ำ ขอบคุ ณ ที่ ไ ด้ รั บ จากครอบครั ว นี้ เ ป็ น ของขวั ญ ล�้ ำ ค่ า ส� ำ หรั บ เรา
สิ่งที่เขาแจ้งข่าวกับเราเสมือนหนึ่งเป็นการตอกย�้ ำว่างานดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองได้ช่วยเหลือมากกว่าผู้ป่วย แต่ยังช่วยสร้างความทรงจ�ำที่ดีให้
แก่ครอบครัว แม่ของพวกเขาจากไปสงบและสวยงาม สมาชิกในครอบครัวไม่เคย
รู้จักเรื่องการดูแลแบบประคับประคองมาก่อน แต่จากประสบการณ์ในครั้งนี้
ท�ำให้เขาประทับใจมาก จนกระทัง่ ไปขอหนังสือการแสดงเจตนาจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อน�ำมาตีพิมพ์ในหนังสืออนุสรณ์ของคุณแม่
ที่แจกในวันฌาปณกิจศพ จนกระทั่งทุกวันนี้แม้จะประสบเคราะห์ที่ผู้เป็นบิดา
ตรวจพบมะเร็งต่อมลูกหมาก สมาชิกในครอบครัวยังให้ความไว้ใจและเลือกที่
จะเข้าสู่การดูแลแบบประคับประคองและท�ำหนังสือแสดงเจตนาเช่นเดียวกัน
กระบวนการเยียวยาจิตใจภายหลังการตาย
แม้ความตายจะเป็นสัจธรรมของชีวิต แต่เมื่อเกิดขึ้นกับบุคคลอันเป็น
ที่รักย่อมน�ำมาซึ่งความสะเทือนใจอย่างยิ่ง ดังนั้นเองกระบวนการเยียวยา
ความโศกเศร้าภายหลังการตาย จึงเป็นกระบวนการทีต่ ้องใส่ใจในรายละเอียด
ให้มากทีส่ ดุ จากประสบการณ์ในการท�ำงานด้านการดูแลแบบประคับประคอง
ครอบคลุมจนถึงภายหลังการตาย ได้ใส่ใจในทุกองค์ประกอบเพื่อสร้างเสริม
ก�ำลังใจให้ผู้สูญเสียคลายเศร้าได้มากที่สุด

58

สุ ข สุ ด ท้ า ย ที่ เ ลื อ ก ไ ด้

เริ่มตั้งแต่การอบรมพนักงานทุกๆ ระดับ เช่น พนักงานเข็นเปลที่เดิมที
ท�าหน้าที่เพียงรับร่างของผู้เสียชีวิตแล้วเข็นลงไปที่ห้องดับจิต และท�าหน้าที่ได้
รอบด้านกว่าเดิม โดยเราเรียกชื่อห้องดับจิตเสียใหม่ว่า “ห้องสุคติ” นอกจาก
นั้นได้ปรับปรุงห้องโดยการกั้นเป็นสองส่วน ฝั่งหนึ่งเป็นส่วนต้อนรับ อีกฝั่งหนึ่ง
เป็นห้องท�าหัตถการ พนักงานเข็นเปลต้องท�าทัง้ หัตถการดูแลร่างของผูเ้ สียชีวติ
และให้คา� แนะน�ากับญาติได้ ต้องรู้ธรรมเนียมไทย ธรรมเนียมจีน ว่าครอบครัว
ผู้สญ
ู เสียนับถือศาสนาอะไร และต้องรู้รายละเอียดของธรรมเนียมต่างๆ เพือ่ จะ
ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ความใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้สามารถช่วยเรื่องภาวะ
จิตใจของญาติได้มาก เช่น ของเซ่นไหว้ต่างๆ ส�าหรับคนไทยจะบรรจุในเครื่อง
ลายคราม ถ้าเป็นญีป่ ่นุ จะเป็นเซ็ตเบนโตะ รวมไปถึงอุปกรณ์แต่งหน้าต่างๆ เรา
เตรียมไว้ให้พร้อม แม้กระทั่งน�้ามันหอมเพื่อสร้างกลิ่นบ�าบัด และเทปเพลง
ธรรมะ อย่างน้อยสิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นว่ามีคนที่ใส่ใจความรู้สึก
ในการสูญเสียของครอบครัว แม้กระทั่งเปลเข็นที่นา� ร่างผู้เสียชีวติ ลงมา เราจะ
มีรหัสไว้เรียกเพื่อไม่ให้สะเทือนใจจนเกินไป เช่น นินจาเบอร์ 1 นอกจากนี้การ
ออกแบบเปลเข็นนี้ถูกท�าให้เป็นเหมือนกล่องมิดชิด ข้างล่างบรรจุร่าง ข้างบน
เป็นเหมือนผ้าคลุม จะเหมือนเข็นรถเปล่า ถูกเข็นลงไปในลิฟท์ลับ แล้วจึงน�า
ขึ้นมาบนเตียงเพื่อประกอบพิธีตามขั้นตอนของศาสนา โดยทั่วไปร่างของผู้เสีย
ชีวติ จะอยูใ่ นห้องนีร้ าวสองชัว่ โมง หลังจากนัน้ จะให้ญาติลงมาเตรียมตัวทีส่ ว่ น
ต้อนรับให้เร็วทีส่ ดุ เมือ่ มารวมกันอยูท่ หี่ อ้ งข้างล่าง ญาติจะสามารถ แสดงความ
รูส้ กึ หรือ ร้องไห้ได้เต็มที่ การทีบ่ คุ ลากรท�าตามขัน้ ตอนและใส่ใจทุกรายละเอียด
ในลักษณะนี้ แม้จะไม่ได้ทา� ให้หายเศร้าโศกในทันที แต่ย่อมเสริมสร้างก�าลังใจ
และลดความสับสนเคว้งคว้างของญาติลงได้
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นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
ผู้อ�านวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)

มุมมองต่อการดูแลผู้ปวยระยะสุดท้าย
มีมุมมองต่อเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่น่าสนใจอยู่สามมุมมอง
คือมุมมองต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วย มุมมองต่อผู้ประกอบวิชาชีพ และมุมมอง
ต่อองค์กร จากการสะท้อนต่อไปนี้
หนึ่ง มุมมองต่อการเสียชีวิตของผู้ปวย
Leo Tolstoy เขียนไว้ในบทประพันธ์เรื่อง The Death of Ivan Illych
ในช่วงที่ Ivan ซึ่งเป็นผู้พพิ ากษาที่ก�าลังมีชื่อเสียงและการงานที่ก้าวหน้า พบว่า
เขาก�าลังจะตายภายในเวลาแสนสั้นจากโรคร้ายที่รักษาไม่หาย เขาด้มีโอกาส
ทบทวนถึงการใช้ชวี ติ ทีผ่ า่ นมาของตนเอง และชะตากรรมทีจ่ ะเกิดขึน้ ในวันข้าง
หน้าพร้อมกันไป ท�าให้เขาตัดสินใจในท้ายสุดว่าจะต้องใข้ชวี ติ ทีเ่ หลือให้คมุ้ ค่าที่
สุดก่อนที่จะจากไปอย่างมีความสุข แต่เขากลับพบกับความโดดเดี่ยวอันน่า
พรั่นพรึง เป็นความอ้างว้างโดดเดี่ยวที่ลึกยิ่งกว่ามหาสมุทรหรือหุบเหวใดๆ ไม่
อาจแบ่งปันความรู้สกึ นี้กับผู้ใด
ความทุกข์ทรมานที่ส�าคัญของ Ivan คือการโกหก (ซึ่งทุกๆ คนยอมรับ)
ว่าเขาเป็นเพียงคนป่วย หาใช่คนใกล้ตาย เขาปวดร้าวที่คนเหล่านั้นไม่ยอมรับ
ในสิ่งที่พวกเขาทุกคนรู้ และตัว Ivan เองก็รู้ ทว่ากลับเลือกที่จะโกหก และท�าให้
เขาเป็นส่วนหนึ่งของการโกหกนั้น ในวันท้ายๆ ของชีวิต Ivan เริ่มแยกแยะ
ได้ชดั เจนระหว่าง “ชีวติ เทียม” ซึง่ เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตวั บดบังความหมาย
ที่แท้จริงของชีวิตและท�าให้หวาดกลัวความตาย เช่น ชีวิตของเขาเอง กับ
“ชีวิตที่แท้” ดังชีวิตของ Gerasim เด็กรับใช้บ้านนอกซึ่งไม่หวาดกลัวความตาย
เต็มเปี่ยมไปด้วยความเห็นใจ ความเข้าใจ และความเอื้ออาทร
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สอง มุมมองต่อผู้ประกอบวิชาชีพ
ท่านพุทธทาสได้กล่าวไว้ว่า
พวกหมอก็เป็นต้นเหตุให้คนตายอย่างไม่มศี ลิ ปนีม้ ากขึน้ เขารูก้ นั แต่เรือ่ ง
วัตถุอย่างเดียว ไม่ยอมใหสิ้นสุดเรื่องทางวัตถุ ไม่เข้าไปในเขตของเรื่องทาง
จิตวิญญาณกันเสียเลย ควรจะร่วมมือกันให้เขาตายอย่างมีสติ อย่างมีศลิ ป
Sherwin B.Nuland เขียนไว้ในบันทึก How we die ว่า
มีบางครั้งบางคราวที่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ชักชวนให้ผู้ป่วยมั่นใจ
จนยอมรับการตรวจวินจิ ฉัยหรือการรักษา แม้วา่ ความเจ็บปวดนัน้ จะด�ำเนินมา
ถึงจุดที่เลยการถกหาเหตุผล ว่า ปริศนา นั้นควรละไว้โดยไม่เฉลยจะดีกว่าหรือ
ไม่ บ่อยครั้งเมื่อใกล้วาระสุดท้าย หากว่าแพทย์สามารถมองลึกลงไปภายใน
ตนเอง เขาอาจตระหนักได้ว่าการตัดสินใจค�ำแนะน�ำของเขา ถูกผลักดันจาก
ความไม่สามารถที่จะละทิ้งปริศนานั้น และยอมรับความพ่ายแพ้ แม้ว่าเขาจะ
มีเมตตาและค�ำนึงถึงผูป้ ว่ ยทีเ่ ขารักษา ทว่าเขาก็ยอมละทิง้ ความเมตตานัน้ เสีย
ด้วยว่าปริศนานั้นมีความเย้ายวนรุนแรงเหลือเกิน
สาม มุมมองต่อองค์กร
Sherwin B.Nuland ยังกล่าวอีกว่า
โรงพยาบาลได้นำ� เสนอสถานทีซ่ งึ่ ครอบครัวจะซ่อนเร้นผูป้ ว่ ยทุพพลภาพ
ที่ไม่มีอะไรน่าดู ซึ่งทั้งโลกและพวกเขาไม่สามารถทนแบกรับได้ โรงพยาบาล
กลายเป็นสถานที่ส�ำหรับความตายอย่างโดดเดี่ยว
เป้าหมายในวาระสุดท้ายของชีวิต : มีคุณค่า มีสติ สงบ สมศักดิ์ศรี
เมื่อประมวลแนวคิดต่างๆ เข้าด้วยกัน อาจสรุปได้ว่าเป้าหมายในวาระ
สุดท้ายของชีวติ ส�ำหรับทุกคนคือการจากไปอย่างมีคณ
ุ ค่า มีสติ สงบ สมศักดิศ์ รี
Alan Greenspan นักการธนาคารผู้ยืนยงของสหรัฐฯ กล่าวว่า จากการที่
เขาเดินทางไปทั่วโลก ได้เห็นความคล้ายคลึงหลายอย่างที่มนุษย์แสดงออก
นั่นคือการเสาะแสวงหาเพื่อให้ ได้มาซึ่งความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง
(Self - Esteem) เป็นแรงกระตุ้นที่มีมาแต่ก� ำเนิด มิได้เกิดจากวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ ภาษา และความบังเอิญ
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การรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าน�ำมาสู่ความสุข และพร้อมจะจากโลกนี้ไป
อย่างมีความสุข คุณค่าในชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้าย คือการกระท�ำภารกิจที่
คั่งค้างให้จบสิ้น การใคร่ครวญสิ่งต่างๆ ที่ได้กระท�ำมาในชีวิต และมองเห็นแง่
มุมในด้านบวกของสิง่ เหล่านี้ การได้รำ� ลึกหรือฟืน้ ฟูความสัมพันธ์กบั คนรอบตัว
การท�ำความเข้าใจกับความหมายในชีวติ อย่างที่ Ivan กระท�ำ แม้มิได้กลับไป
แก้ไขอดีต แต่เพียงความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในความหมายองชีวิตที่แท้จริง
ก็สามารถปลดเปลื้องสิ่งที่คั่งค้างในจิตใจได้อย่างสมบูรณ์
ความหมายแห่งนี่เอง คือต้นทุนซึ่งเป็นที่มาแห่งความสุข ตามแนวคิด
สุขภาวะก�ำเนิด (Salutogenesis) ผูป้ ระกอบวิชาชีพซึง่ ให้การดูแลผูป้ ว่ ย มีโอกาส
ที่จะให้การเยียวยาผู้ป่วย และท�ำให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเข้าใจความหมายของ
ชีวิตได้ อาจจะเพียงการปรากฏอยู่ข้างเตียงผู้ป่วย ด้วยพลังที่เป็นบวกภายใน
ตัวเอง หรืออาจจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้น ในการท�ำความเข้าใจ และ
ค่อยๆ คลายปมในชีวิตของผู้ป่วย
ซึง่ ดร. สกล สิงหะ กล่าวไว้ว่า เราไม่สามารถให้อะไรใครในสิง่ ทีเ่ ราไม่มี
สิ่งที่เราต้องตอบกับตัวเองก็คอื “เราเห็นชีวิตเป็นอย่างไร” ทั้งนี้ การให้ความ
หมายแห่งชีวิตของแต่ละคน ไม่จ�ำเป็นต้องเหมือนกัน
ความเชื่อ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้ให้การดูแล มีส่วนส�ำคัญที่จะ
ท�ำให้ผปู้ ว่ ยเข้าถึงคุณค่าในชีวติ และท�ำให้ผปู้ ว่ ยเผชิญกับวาระสุดท้ายของชีวติ
อย่ า งมี ส ติ ต ามที่ ท ่ า นพุ ท ธทาสแนะน� ำ ไว้ ขณะที่ ก ารจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มใน
โรงพยาบาล การท�ำความเข้าใจกับครอบครัวของผูป้ ว่ ยในการรักษาทีเ่ หมาะสม
และธ�ำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นใจ
ของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย จะท�ำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลในสิ่งแวดล้อมที่
สงบ สมศักดิ์ศรี
ประเด็นคุณภาพที่น่าสนใจ
ประเด็ น คุ ณ ภาพในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ย คื อ การพิ จ ารณา
เป้าหมายของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตตามที่กล่าวมา ผสมผสาน
กับการพิจารณากระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ มีกำ� หนดอยูใ่ นมาตรฐานโรงพยาบาล
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เช่น การประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวอย่าง
ครอบคลุมเป็นองค์รวม การวางแผนการดูแลเพื่อตอบสนองปัญหาและความ
ต้องการทุกประเด็น โดยครอบครัวมีสว่ นร่วม การให้ขอ้ มูลและเสริมพลังเพือ่ ให้
ผู้ป่วยและครอบครัวมีความมั่นใจ และมีความสามารถในการดูแลตนเอง
การจัดระบบสนับสนุนต่างๆ ที่จ�าเป็น เป็นต้น
ตายอย่างมีคุณค่า มีสติ สงบ สมศักดิ์ศรี
สถานพยาบาลควรใส่ใจในความละเอียดอ่อนทุกแง่ทุกมุมที่จะจัดสิ่ง
แวดล้อมและใช้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์เพือ่ เกือ้ หนุนให้ผปู้ ว่ ยจากไปอย่างสงบ
และสมศักดิ์ศรี ดังตัวอย่างที่ควรพิจารณาต่อไปนี้
• ห้องพักของผู้ป่วยและญาติในช่วงเวลาที่ผู้ป่วยจะจากไป ควรจัดให้
เป็นเสมือนห้องพิเศษซึง่ ผู้ป่วยและญาติจะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน เป็นช่วงเวลาที่
ศักดิ์สิทธิและงดงาม จะท�าอย่างไรในผู้ป่วยที่นอนอยู่ห้องสามัญหรือห้อง ICU
• เครื่อง Monitor ต่างควรจะปิด Alarm ให้หมดเพื่อป้องกันการรบกวน
สมาธิของผูค้ นรอบตัวผูป้ ว่ ย คงเหลือไว้เพียงเสียงสัญญาณจากหัวใจเพือ่ จะได้
รู้ว่าผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงการเต้นของหัวใจอย่างไร
• ทีมงานควรใช้โอกาสนี้ฝึกฝนตนเองในการอยู่ร่วมกับครอบครัวของ
ผูป้ ว่ ยในช่วงทีผ่ ปู้ ว่ ยก�าลังจะจากไป เจริญสติและส่งใจให้กบั ดวงวิญญาณของ
ผู้ป่วย ขณะเดียวกันคอยเกื้อหนุนครอบครัวของผู้ป่วยเมื่อยามจ�าเป็น
• ความรู้บางอย่างที่ควรน�ามาพิจารณา เช่น ในระยะสุดท้ายของชีวติ
การท�าให้เกิดภาวะ Dehydration ในระดับพอสมควรอาจจะท�าให้เกิดการหลั่ง
สาร Endorphin และเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากกว่าการให้น�้ามากๆ
• การพิจารณาส่งผู้ป่วยกลับไปอยู่ที่ รพ.ชุมชนใกล้บ้าน ซึ่งญาติพี่น้อง
สามารถอยูร่ ว่ มกันได้ใกล้ชดิ มากกว่าการอยูท่ ี่ รพ.ขนาดใหญ่ในเมือง นัน่ หมาย
ถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยความเคารพ และการเตรียมความพร้อมของ
รพ.ชุมชนเป็นอย่างดี
• การเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้ท�าบุญอีกวาระหนึ่งด้วยการ
บริจาคอวัยวะ (ถ้าเป็นไปได้) นั่นหมายถึงการที่จะต้องเข้าใจว่าภาวะจิตใจของ
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ครอบครัวอยู่ในขั้นตอนใด ยอมรับการสูญเสียได้หรือยัง จึงต้องมีแนวทางที่
ชัดเจนว่าเมื่อใดควรจะสื่อสารกับครอบครัวในเรื่องใด
• การใช้วัสดุคลุมตัวผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วจากหอผู้ป่วยไปสู่ห้องดับจิต
ก็มีความหมายส�าหรับครอบครัว ควรค�านึงว่าเรายังคงเคารพร่างกายของ
ผู้เสียชีวิตอย่างเต็มเปี่ยม มิใช่เป็นเพียงร่างกายที่ปราศจากวิญญาณ
ประเด็นคุณภาพในการปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนา ไม่ประสงค์รับ
บริการสาธารณสุข ที่ควรพิจารณา ได้แก่
1. การจัดการกับหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รบั บริการสาธารณสุข
และการสื่อสารข้อมูลเจตนาของผู้ป่วย ให้สมาชิกในทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้องได้
รับทราบ หรือเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเมื่อจ�าเป็น เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง
โดยในบางกรณีอาจจะต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ว่าเข้าได้กับเงื่อนไขของ
หนังสือแสดงเจตนาดังกล่าวแล้วหรือไม่
2. แม้จะมีการระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการ
สาธารณสุขไว้อย่างชัดเจน แต่แพทย์ก็ยังมีบทบาทส�าคัญในการตัดสินใจบาง
อย่าง ซึง่ จ�าเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ร่วมกับข้อมูลวิชาการทีเ่ หมาะสม การตัดสินใจ
นี้ควรเป็นไปอย่างมีเหตุผล เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย และเพื่อสนองต่อเจตนา
ของผู้ป่วยเป็นหลัก
3. การทบทวน ใคร่ครวญ และเรียนรู้จากการปฏิบัตติ ามหนังสือแสดง
เจตนาไม่ประสงค์รบั บริการสาธารณสุข เป็นสิ่งที่พึงกระท�าอย่างยิ่ง ในทุกครั้ง
ที่ได้ให้การดูแลผู้ป่วยที่แสดงเจตนาดังกล่าว อันจะน�าไปสู่ความประณีตและ
คุณภาพในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
การได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ให้จากไปอย่างมีคุณค่า มีสติ
สงบ สมศักดิ์ศรี คือหน้าที่ส�าคัญของผู้ให้บริการ อีกทั้งเป็นโอกาสในการเรียน
รู้และพัฒนาตนเองที่มีพลังสูงยิ่ง ที่ไม่ควรปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไป
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ไม่ว่าจะในสังคมหรือวัฒนธรรมแบบไหน ความตายเป็นเรื่องยากจะ
ยอมรับและท�าใจได้ เป็นเหตุให้การท�าหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะ
รับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต
ยังไม่มีการเตรียมการหรือเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างกว้างขวาง
เท่าที่ควรจะเป็น นอกจากเรื่องของทัศนคติแล้ว มีอีกหลายปัจจัยที่ประชาชน
ยั ง ขาดความรู ้ แ ละเข้ า ไม่ ถึ ง เช่ น ข้ อ มู ล ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การท� า หนั ง สื อ
แสดงเจตนา การวางแผนการดูแลตัวเองล่วงหน้า และระบบการดูแลแบบ
ประคั บ ประคอง หลากหลายเรื่ อ งราวจากครอบครั ว ที่ ผ ่ า นประสบการณ์
ในเรื่องนี้ จะถ่ายทอดให้เห็นถึงแง่มมุ ต่างๆ เกี่ยวกับการท�าหนังสือแสดงเจตนา
ทัง้ ในกรณีทปี่ ระสบความส�าเร็จและมีอปุ สรรคปัญหา ร่วมเรียนรูว้ า่ พวกเขาก้าว
ผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้อย่างไร

รับมือข่าวร้ายด้วยใจแกร่ง

- คุณแม่เวอร์จเิ นีย สันติกาญจน์ ครอบครัว “สันติกาญจน์” สูญเสียคุณแม่ เวอร์จิเนีย สันติกาญจน์
เพราะโรคร้ายที่สุดก�าลังจะเยียวยา แต่วาระสุดท้ายของคุณแม่ได้รับการ
เตรียมการไว้อย่างดี โดยเฉพาะในเรือ่ งของการวางแผนการดูแลตัวเองล่วงหน้า
และการเตรียมท�าหนังสือแสดงเจตนา เรื่องราวของช่วงชีวิตระยะท้ายของ
คุณแม่ ถูกถ่ายทอดผ่านคุณหมี - สุขสรรพ์ ศุขเสงีย่ ม ลูกสาวคนทีส่ ามจากบรรดา
ลูกทั้งหมด 4 คน แม้ความอาวรณ์ถึงผู้เป็นแม่จะยังคงอยู่ในใจลูกๆ ตลอดไป
แต่เมื่อฟังเรื่องราวทุกบทตอน โดยเฉพาะความพร้อมในการเตรียมตัวส�าหรับ
ชีวิตในระยะท้ายของคุณแม่ จึงรู้ว่าความสูญเสียของครอบครัวในครั้งนี้เกิดขึ้น
อย่างมีคุณค่า และถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีคุณภาพก่อนจะพรากจากกัน
ชั่วนิรันดร์
“คุณแม่เป็นคนจีนแต่เกิดที่ประเทศอาเจนติน่า ท่านเป็นคนที่พูดได้ว่า
ค่อนข้างหัวสมัยใหม่แบบคนตะวันตก เมื่อเทียบกับครอบครัวคนไทยทั่วไป
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พวกเราลูกๆ จึงถึงเลี้ยงดูและเติบโตมาด้วยแนวคิดลักษณะนั้น บุคลิกและ
วิธีคิดของคุณแม่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้ท่านตัดสินใจท�า Living Will เพราะตั้งแต่
คุณแม่เริ่มป่วย วิธีรับมือและหาทางรักษาของท่านคือการค้นคว้าหาข้อมูล
เกีย่ วกับโรคนัน้ ด้วยตัวเอง แม้วา่ ตอนนัน้ จะอายุเจ็ดสิบกว่าแล้ว แต่ทา่ นสามารถ
หาความรูต้ า่ งๆ จากอินเตอร์เน็ต คุณแม่จะไม่เชือ่ ใครง่ายๆ ไม่วา่ จะเป็นคุณหมอ
หรื อ ลู ก ๆ โดยได้ น� า ตั ว อย่ า งผลที่ ต รวจในเมื อ งไทย ส่ ง ไปเช็ ค อี ก ครั้ ง ใน
โรงพยาบาลที่อเมริกา เพื่อเป็นการยืนยันผล”
เมื่อรู้แน่ชัดแล้วว่าตนเองป่วยด้วยโรค มัลติเพิล มัยอิโลมา (Multiple
Myeloma) ซึ่งเป็นโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยารูปแบบหนึ่ง นอกจากจะขวนขวาย
หาข้อมูลเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับตนเองแล้ว คุณแม่เวอร์จิเนียยังใช้
สิทธิในการขอมีส่วนร่วมทุกอย่างในการวางแผนการรักษาของตัวเอง ตัดสินใจ
ในทุกขั้นตอน รู้ความจริงทุกระยะว่าโรคด�าเนินไปถึงระยะไหน และมีโอกาส
รอดชีวิตมากน้อยเพียงใด “เมื่อเร็วๆ นี้ มีโอกาสได้คุยกับคุณหมอเจ้าของไข้
จึ ง ได้ รู ้ ว ่ า คุ ณ แม่ เ ป็ น คนไข้ ที่ ป ่ ว ยด้ ว ยโรคนี้ แ ล้ ว ยื ด อายุ อ อกไปได้ น านสุ ด
นอกจากนั้นยังอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะนิสัยของท่าน
แม้จะรักษาด้วยเคมีบา� บัดและฉายแสงมานับไม่ถ้วน แต่ทกุ ครัง้ ทีม่ ชี ่วงพักจาก
การรักษา คุณแม่จะไปเที่ยวทันที ไม่เคยมานั่งสงสารตัวเอง”
ภาพจ�าของลูกๆ ที่มีต่อคุณแม่ จึงมีแต่เรื่องราวของความเข้มแข็ง
เปี่ยมพลังชีวิต “พอรู้ตัวว่าเป็นมะเร็ง คุณแม่เริ่มเขียนหนังสืองานศพของ
ตัวเอง ซึ่งไม่ได้เขียนแบบธรรมดา แต่เป็นหนังสือที่อ่านสนุกตามลักษณะนิสัย
ของท่าน เหมือนเราอ่านนิทานเรือ่ งหนึง่ ทัง้ เรือ่ งราวช่วงทีใ่ ช้ชวี ติ อยู่เมืองนอกที่
เต็มไปด้วยมุกตลก เมื่อตอนที่คุณแม่เสียชีวิต เราสามารถส่งตีพิมพ์ได้เลย”
ด้วยการยอมรับความจริงและไม่หลอกตัวเอง รวมทั้งการค้นคว้าหา
ความรู้อยู่ตลอดเวลา จึงท�าให้คุณแม่สามารถช่วยเหลือตัวเองเป็นอย่างดี
“ท่านอาจจะรู้มากกว่าพวกเราด้วยซ�้า จนกระทั่งมาถึงจุดที่การรักษาด�าเนิน
มาถึงช่วงส�าคัญทีต่ ้องตัดสินใจ หากเรายังยืนยันจะรักษามะเร็งต่อไป จะท�าให้
มี ผ ลข้ า งเคี ย ง ต่ อ ส่ ว นอื่ น ของร่ า งกาย เช่ น อาจจะเป็ น นิ ว โมเนี ย ได้ ง ่ า ย
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คุณแม่อ่อนแรงลงมากๆ แล้วในตอนนั้น อยู่ๆ วันหนึ่งท่านได้พูดขึ้นมาเองว่า
ต้องการท�า Living Will โดยไม่มใี ครบอกหรือชี้น�าท่านเลย”
วางแผนด้วยรัก
เตรียมจากอย่างเข้าใจ
แม้จะหัวสมัยใหม่เพียงใดก็ตาม สมาชิกในครอบครัวยังไม่พร้อมที่จะ
รับความจริงที่เจ็บปวดขนาดนั้น ได้แต่พยายามพูดคุยหรือท�ากิจกรรมต่างๆ
ให้คุณแม่รู้สึกร่าเริงเพื่อจะเปลี่ยนแนวคิดของท่านแต่คุณแม่มีการตัดสินใจ
ที่เด็ดเดี่ยว และยังยืนยันเจตจ�านงนั้น “คุณแม่ไปศึกษาหาวิธีเอง เพราะมี
แบบฟอร์มมาตรฐานให้ดาวน์โหลดทางอินเตอร์เน็ต แล้วปริ้นท์ออกมาเอง
เพราะพวกเราไม่ได้หาข้อมูลเรื่องนี้ให้ มีความมุ่งมั่นว่าจะท�า Living Will ให้ได้
มีการนัดคุณหมอต่างๆ ที่ดูแลอาการเฉพาะด้านของท่าน ซึ่งเรื่องนี้คุณหมอ
ต่างเข้าใจและยอมรับว่าคุณแม่อยากจะท�าด้วยตัวเอง”
แม้ดเู หมือนว่าขัน้ ตอนต่างๆ ในการเตรียมตัวท�าหนังสือแสดงเจตนาคุณ
แม่จะด�าเนินไปด้วยความเข้าใจของทุกฝ่าย แต่ในบรรดาลูกๆ ทั้งสี่คน คุณแม่
เห็นว่าคุณหมีควรเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจร่วมกับท่านในการท�าหนังสือ
แสดงเจตนา “สไตล์หมีเป็นคนตรงมาก จึงบอกไปว่าไม่ต้องการเป็นคนที่
รู้สึกผิด ในการร่วมตัดสินใจในเรื่องนี้ คุณแม่จึงตัดสินใจที่จะเขียน Living Will
กับทีมหมอหลักๆ ทีร่ กั ษาท่าน คือหมอหัวใจและคุณหมอมะเร็ง รวมทัง้ มีพยาน
โดยที่พวกเราไม่ได้เข้าไปยุ่งเลย ซึ่งหมีคิดว่าเป็นสิ่งที่คุณแม่ตัดสินใจถูกแล้ว
เพราะว่าถึงแม้จะเป็นความประสงค์ของท่านที่ต้องการท�า Living Will แต่ว่า
การให้ลูกหรือคนใกล้ชิดเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจแม้แต่นิดเดียว จะเท่ากับ
เกิดความรู้สกึ ผิดติดตัวเราตลอดไป เพราะแม้ว่าเราจะเห็นด้วย และตัวเราเอง
เราอยากท�า Living Will ของตัวเอง แต่การตัดสินใจเรื่องนี้ให้แม่ความรู้สึกผิด
จะต่างกัน”
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ภายหลั ง จากคุ ณ แม่ เ วอร์ จิ เ นี ย ท� ำ หนั ง สื อ แสดงเจตนา อี ก ไม่ น าน
คุ ณ หมอได้ แ จ้ ง แก่ ส มาชิ ก ในครอบครั ว ว่ า คงมี เ วลาเหลื อ อยู ่ ไ ม่ ม ากนั ก
ประกอบกับตลอดเวลาที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลคุณแม่บอกลูกๆ ว่าต้องการ
กลับบ้านเสมอ ทุกคนจึงน�ำคุณแม่มาพักรักษาตัวในช่วงสุดท้ายที่บ้าน เพื่อจะ
ได้ใช้เวลาคุณภาพในช่วงสุดท้ายพร้อมหน้าพร้อมตากัน โดยมีทีมแพทย์
และพยาบาลที่ดูแลแบบประคับประคอง ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด คุณหมี
เล่ า ย้ อ นถึ ง ช่ ว ง 5 วั น สุ ด ท้ า ยนั้ น โดยเน้ น ในเรื่ อ งของผลคุ ้ ม ครองชี วิ ต
ของคุณแม่ ที่เกิดจากการท�ำหนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้า
“หมีคดิ ว่าหมอไม่ได้บอกแม่โดยตรงว่าเหลือเวลาอีกเท่าใด แต่แม่คงรูต้ วั
อยู่แล้ว เพราะสังเกตเห็นแม่กับหมอกอดกัน ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยสื่อสาร
กันด้วยการกอดมาก่อน คล้ายๆ เป็นการบอกลา แล้วหมอจึงอนุญาตให้แม่
กลั บ บ้ า น ช่ ว งเวลานั้ น ที ม ดู แ ลแบบประคั บ ประคองได้ เ ข้ า มามี บ ทบาท
มีพยาบาลที่คุ้นเคยกับคุณแม่มาดูแลที่บ้าน สิ่งนี้ไม่ได้เพียงแค่ช่วยให้ผู้ป่วย
สบายใจ แต่คนในครอบครัวยังสบายใจไปด้วย เพราะช่วงเวลาแบบนัน้ ไม่มใี คร
ท�ำตัวถูก เพราะเป็นช่วง 5 วัน สุดท้าย ที่อาการทรุดเร็วมาก จากที่เคยจับมือ
ช่วยให้ท่านยืนขึ้นได้ ต้องเปลี่ยนมาอุ้ม และต้องมีท่าพิเศษในการอุ้มเพราะแม่
เจ็บปวดมาก นอกจากนั้นทีมพยาบาลยังช่วยอธิบายเรื่องต่างๆ ให้เราเข้าใจ
เช่น มาตรวจเลือดที่บ้าน เช็คค่าไต การดูแลอย่าใกล้ชิดเหล่านี้ทำ� ให้เราอุ่นใจ
นอนหลับได้บ้าง เวลาแม่เกิดอาการหลอนจากผลของมอร์ฟีน คุณพยาบาล
ก็ช่วยดู”
คุณแม่เวอร์จเิ นียมีสติแจ่มใสจนช่วงเวลาท้ายๆ ของชีวติ และมีทศั นคติทดี่ ี
ต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น “คุณแม่จะคุยกับเราทุกวันว่าวันนี้มีข่าวดีอะไรจะบอกมั้ย
ท่านต้องการฟังแต่ส่งิ ที่ดีๆ นอกจากนั้นการดูแลจากทีม Palliative Care ช่วยให้
สามารถรับมือกับอาการต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รู้ว่าสัญญานของ
ร่างกายจะบอกอะไรเราบ้าง รวมถึงรายละเอียดจุกจิกต่างๆ และที่ส�ำคัญที่สุด
คือ Living Will ซึ่งคุณพ่อก็อปปี้ไว้ทุกแห่งให้เห็นได้ชัดเจน”
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เมื่อถึงวันจากลา
ครอบครัวตัดสินใจว่าพาคุณแม่กลับไปโรงพยาบาลในช่วงวันท้ายๆ
ของชีวิต ด้ ว ยเหตุผ ลเพื่อ ลดความยุ่ ง ยากต่ า งๆ ทางกฎหมายในการแจ้ ง
มรณกรรม รวมทั้งได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ที่โรงพยาบาลให้ใกล้เคียงบ้านมากที่สุด พร้อมหน้าพร้อมตาด้วยสมาชิก
ทุกคนในครอบครัว
“แต่เราต้องท�ำใจเหมือนกัน ถึงจะรู้ว่าคุณแม่คงอยู่ได้ไม่นาน จนกระทัง่
วันที่พยาบาลแจ้งว่าน่าจะไม่เกินตีสองของคืนนี้ เขาดูจากสัญญานต่างๆ
ทางร่างกาย ตอนนั้นแม่ไม่รู้สึกตัวมาสองวันแล้ว ไม่โต้ตอบในการพูดคุยแล้ว
นอนตลอดเวลา เมื่อรู้ดังนั้นเราจึงเตรียมจัดกระเป๋า คุยกันในหมู่พี่น้องว่าจะ
ไม่มีลูกคนไหนขอกลับบ้านมานอน คือทุกอย่างเราเตรียมไว้หมดแล้ว เบอร์รถ
พยาบาลแปะไว้บนกระจก ซึ่งเมื่อมาคิดย้อนกลับไป หมีคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
เพราะว่าหนึ่งเราไม่ลนลาน สองไม่พลาดรายละเอียดใดๆ”
ด้วยความทีเ่ ตรียมความพร้อมกันมาตลอด เอกสารแรกทีค่ รอบครัวมอบ
ให้แพทย์เมื่อไปถึงโรงพยาบาลคือหนังสือแสดงเจตนาของคุณแม่เวอร์จิเนีย
เพราะทั้งสามีและลูกๆ ต่างเคารพในเจตจ�ำนงของคุณแม่ซึ่งเป็นเจ้าของชีวติ
“เราอยากจะได้ห้องที่แม่อยู่เหมือนกับที่บ้านมากที่สุด เพราะแม่ชอบ
ความสวยความงาม สะอาด เราไม่ได้ให้คณ
ุ แม่อยู่ในไอซียหู รือในแผนกฉุกเฉิก
เรารูว้ า่ เวลาสุดท้ายก�ำลังจะมาถึง ไม่มปี ระโยชน์ทจี่ ะต้องให้แม่อยูก่ บั สายระโยง
ระยางเต็มไปหมด ไม่อยากให้ท่านทรมาน เพียงแต่ตามคุณหมอประจ�ำตัวให้
มาดูแลอย่างใกล้ชดิ จนท่านจากไป”
ท้ายที่สุดแล้วทัศนคติเป็นเรื่องส�ำคัญที่สุดในการตัดสินใจท�ำหนังสือ
แสดงเจตนา คุณหมีซึ่งมีประสบการณ์ตรงจากสิ่งที่คุณแม่เวอร์จิเนียได้ตัดสิน
ใจท�ำเพื่อวางแผนชีวิตในระยะท้ายของท่าน ก่อนจะจากไปอย่างสงบในวัย
78 ปี ตอกย�้ำในเรื่องสิทธิการตายตามธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด
“ส่วนตัวหมีคดิ ว่า เราจะถือในเรือ่ งการเตรียมตัวตายท�ำไม ในเมือ่ จุดจบ
ของเราทุกคนเหมือนกัน เราอยากจากไปแบบสบาย ไม่ต้องให้คนที่เรารักมา
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รูส้ กึ ผิดหรือต้องมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจอะไรทีเ่ ขาล�าบากใจ หรือว่าเราอยาก
จะใส่ท่อ อยากจะสู้ สุดแท้แต่คุณจะเลือก ส�าหรับกรณีของคุณแม่ ท่านเป็น
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้เรา หมีไม่รู้ว่าจะท�าได้ขนาดคุณแม่
หรือไม่ แต่การท�าหนังสือแสดงเจตนาช่วยท�าให้เราอยู่ในโลกความเป็นจริง
รู้ระยะเวลาของตัวเองว่าจุดไหนทีเ่ ราไม่ไหวแล้ว สองเราไม่สร้างภาระให้คนอืน่
หมีคิดว่าการท�าหนังสือแสดงเจตนาเป็นสิ่งที่ท�าแล้วทุกคนจะสบายใจ และ
ส�าหรับคุณแม่ของเรา ท่านตัดสินใจท�าสิ่งนี้เพราะรักเราจริงๆ เป็นทั้งของขวัญ
และเป็นตัวอย่างให้ลูกๆ”

สิทธิการตายตามธรรมชาติ สิทธิที่เรารู้ช้าไป?

- คุณพ่อนคร หุ่นเจริญ เราต่างวางแผนในการใช้ชวี ติ แตกต่างกันออกไป บ้างคิดไว้ในระยะสัน้ ๆ
บ้างวางแผนระยะยาวไว้อย่างรัดกุม แต่จะมีซักกี่คนที่วางแผนในเรื่องของ
ช่วงชีวิตระยะสุดท้ายและการจัดการเกี่ยวกับความตายของตนเอง ด้วยเหตุนี้
จึงท�าให้หลายครอบครัวขาดความพร้อมในการบริหารจัดการช่วงเวลาที่แสน
ส�าคัญนี้ เช่นเดียวกับคุณพ่อนคร หุ่นเจริญ ที่ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งอย่าง
ไม่ ค าดฝั น การไม่ ไ ด้ เ ตรี ย มตั ว ล่ ว งหน้ า ท� า ให้ ทั้ ง ครอบครั ว ต้ อ งเผชิ ญ กั บ
สถานการณ์ความป่วยไข้ไปตามสภาพ ทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่าย สภาวะจิตใจ
รวมไปถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการยืดการตายของคุณพ่อในช่วงท้ายๆ ซึ่ง
เมื่อประสบการณ์แสนเศร้านัน้ ผ่านไปแล้ว กฤษดา หุ่นเจริญ ลูกชายคนโตถึง
ได้คน้ พบว่าได้พลาดข้อมูลส�าคัญๆ ไปหลายเรือ่ ง โดยเฉพาะข้อมูลเกีย่ วกับการ
ดูแลแบบประคับประคองและการท�าหนังสือแสดงเจตนา ซึง่ หากย้อนเวลากลับ
ไปได้ หากได้รบั รูส้ ทิ ธิการตายตามธรรมชาติตงั้ แต่ตน้ คุณพ่อนครอาจมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตในระยะท้ายที่ดีกว่านี้
“จากเหตุการณ์ของพ่อ ท�าให้ผมรู้เลยว่าบางทีสิ่งที่ส�าคัญคือ พ่อมี
ความสุขไหมก่อนที่จะจากไป ส�าหรับคนที่จะไม่มีเวลาเหลืออีกแล้ว ชีวิตนี้จะ
หมดแล้ว เราควรสู้หรือไม่ ควรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแพทย์หรือไม่ เมื่อเรา
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สู้เต็มที่เท่าที่เรารู้ข้อมูล แต่ผลที่ได้รับคือค�าพูดว่า ‘ขอโทษนะเราท�าเต็มที่แล้ว’
ถ้าตอนนั้นผมรู้วิธีจัดการ ผมคงให้พ่อได้ไปทะเล หรือได้พูดคุยกับเพื่อน
ให้มากกว่านี้”
ข่าวร้ายไม่เคยเลือกเวลาว่าจะมาเมื่อใด ส�าหรับครอบครัวหุ่นเจริญ
ข่าวร้ายที่เปรียบเสมือนมรสุมรุนแรงที่ผ่านเข้ามาในชีวิต คือการที่คุณพ่อนคร
หุ่นเจริญ วัย 70 ปี ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน�้าเหลือง โดยที่ทางครอบครัวไม่ได้
เตรียมตัว เตรียมใจ และไม่ทราบรายละเอียดมาก่อนว่าต้องรักษาอย่างไร
หรืออะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง รู้เพียงข้อมูลพื้นฐานที่ได้รับ
ค� า แนะน� า ให้ พ บแพทย์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นเคมี บ� า บั ด ที่ โ รงพยาบาลรั ฐ
ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
“ครอบครัวเราไม่ทราบข้อมูลอะไรเลยครับ ตัวผมเองไม่ได้ทา� งานในด้าน
ผู้ป่วยเลย ท�างานแต่การศึกษา เลยไม่มีความรู้เรื่องนี้ น้องสาวก็เหมือนกัน
ไม่รู้เรื่องเลย เพราะเขาเป็นนักร้องโอเปร่า ก็เลยตัดสินใจกันว่าเราจะท�าการ
รักษากันไป แต่จริงๆ คุณพ่อแข็งแรงมากเลยนะ ออกก�าลังกายทุกวัน มีเพื่อน
มีกลุม่ วิง่ เมือ่ รักษาด้วยการท�าเคมีบา� บัด คุณพ่อยังแข็งแรงอยูเ่ ลย ทัง้ หมอและ
พยาบาลพากันออกปากชม กระบวนการรักษาด�าเนินต่อเนื่องไป ตอนเช้า
ผมท�างาน ตอนเย็นไปคอยดูแลและนอนเป็นเพือ่ นพ่อ โดยทีใ่ นการท�าเคมีบา� บัด
ครั้งแรกไม่มภี าวะติดเชื้ออะไร พ่อแข็งแรงปกติดี”
สมาชิกในครอบครัวยังมีความหวังว่าแนวทางการรักษานี้จะยื้อชีวิตพ่อ
เอาไว้ ประกอบกับการรักษาด้วยเคมีบ�าบัดที่ผ่านพ้นไปสามครั้งเป็นไปด้วยดี
ไม่ พ บการติ ด เชื้ อ แต่ เ มื่ อ ท� า การรั ก ษาในครั้ ง ที่ สี่ คุ ณ พ่ อ นครเริ่ ม มี อ าการ
ติดเชื้อ ร่างกายเริ่มทรุดลงเรื่อยๆ และอาการหนักจนเกือบเสียชีวิต ถึงขั้นที่
เมือ่ ฟืน้ ขึน้ มาแล้วจ�าอะไรไม่คอ่ ยได้ แพทย์จงึ ให้กลับไปพักทีบ่ า้ น กฤษดาได้เล่า
เหตุการณ์ท่สี ร้างความตระหนกให้ครอบครัวในครั้งนั้นว่า
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“คุณหมอคงรู้แล้วว่ามะเร็งได้ลามไปมากแล้วจึงให้กลับบ้าน โดยที่
ไม่รู้ว่าต้องมีแผนการรักษายังไงต่อไป จากนั้นเราได้พาพ่อกลับไปรักษากับ
คุณหมอคนเดิม ตอนนั้นเองที่คุณหมอบอกว่าท่านน่าจะอยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน
ตอนนั้นเองที่เราเพิ่งรู้ว่าระยะสุดท้ายเป็นยังไง แต่คุณหมอไม่ได้ให้ข้อมูลหรือ
การวางแผนใดๆ ส�ำหรับครอบครัว ว่าการอยู่ได้อกี ไม่เกิน 6 เดือน เราสามารถ
ท�ำอะไรได้บ้าง คุณหมอเพียงแต่ถามว่า จะสู้ต่อมั้ย ถ้าสู้ต่อก็ต้องปรับคีโม
ให้แรงขึ้น”
จากเหตุการณ์ครั้งนั้น สร้างความค้างคาใจให้กฤษดาและสมาชิก
ในครอบครัวมาตลอด ในแง่ที่ว่าข้อมูลส�ำคัญต่างๆ ที่ควรรู้ กลับไม่ได้รับการ
แจ้งอย่างที่ควรจะเป็น เช่น กระบวนการรักษาทางเลือก การรักษาแบบ
ประคับประคอง หรือแม้แต่การท�ำหนังสือแสดงเจตนา ซึง่ เป็นสิทธิด้านสุขภาพ
ที่ผู้ป่วยควรรับทราบอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ป่วยในระยะสุดท้าย ซึ่งเสี่ยง
ต่ อ การที่จ ะอยู ่ ใ นภาวะไร้ ส ติสัม ปชัญ ญะได้ ทุก เมื่อ ซึ่ง เมื่อ เวลานั้น มาถึง
หนังสือแสดงเจตนาจะกลายเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการช่วยให้เจ้าของชีวิต
ยังสามารถรักษาสิทธิในร่างกายและจิตใจในระยะท้ายของชีวิตตนเอาไว้ได้
โดยความยินยอมของทั้งบุคลากรทางการแพทย์และครอบครัว
“ผมอยากรู ้ ว ่ า เราต้ อ งเตรี ย มตั ว ยั ง ไง อะไรส� ำ คั ญ ที่ สุ ด เราควรมี
ความหวังอีกไหมว่าพ่อจะรอด หรือเราควรจะตระเตรียมท�ำอะไรบางอย่าง
ที่ควรท�ำเพื่อพ่อในวาระสุดท้าย ผมไม่รู้ข้อมูลเหล่านี้เลย ผมได้แต่พยายามหา
ข้อมูลและทางเลือกต่างๆ ด้วยตัวเอง ทัง้ สอบถามจากคนทีม่ ปี ระสบการณ์และ
ข้อมูลจากอินเตอร์เนตเท่าที่เราหาได้ เราเลือกที่จะไม่บอกความจริงกับพ่อ
เพราะครอบครัวยังคิดจะสู้กันอยู่ จนกระทั่งอาการของพ่อทรุดหนัก เพราะกิน
อะไรไม่ได้ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากมะเร็ง นอนซมอยู่ที่บ้าน ผมจึงตัดสินใจ
พาคุณพ่อไปรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลแห่งใหม่ จึงพบว่าทีน่ นั่ มีแผนกทีด่ แู ลผูป้ ว่ ย
ระยะสุดท้ายด้วย”
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สิทธิแห่งคุณภาพชีวิตระยะท้าย
ด้วยโรคร้ายที่ลุกลามถึงระยะสุดท้ายแล้ว แม้จะเปลี่ยนสถานพยาบาล
และดูเหมือนว่าจะมีแผนกที่ให้บริการด้านการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย
แต่อาการของพ่อมีแต่ทรุดลงเรื่อยๆ จนใกล้ถึงวาระสุดท้าย คนไข้มีทั้งอาการ
ปอดติ ด เชื้ อ และปอดบวม สิ่ ง ที่ ก ฤษดายั ง จ� ำ ได้ ดี คื อ ข้ อ มู ล ที่ แ พทย์ ผู ้ ดู แ ล
ได้ยนื่ เพียงกระดาษแผ่นหนึง่ มาให้เซ็น พร้อมอธิบายเนือ้ หาในแปบฟอร์มนัน้ ว่า
“คุณรู้ไหมว่าถ้าเจาะปอดหรือปั๊มหัวใจจะเจ็บมาก ถ้าคนไข้นอนเจ็บในห้องไอ
ซียูเขาจะบอกใครไม่ได้ ทรมานนะ แต่มันมีวธิ ีที่ดีกว่านั้นนะ” คุณหมอทิ้งท้าย
ไว้แค่น้นั
ในภาวะที่ต้องตัดสินใจว่าจะเข้าห้องไอซียูหรือไม่ เพราะหากตัดสินใจ
ดั ง นั้ น กระบวนการต่ า งๆ ย่ อ มเป็ น ไปตามข้ อ มู ล ที่ แ พทย์ ไ ด้ แ จ้ ง ไว้ คื อ
อาจต้องมีการเจาะอวัยวะใดๆ หรือต้องปั๊มหัวใจ ในสถานการณ์กดดันเช่นนั้น
กฤษดาอยู่ในภาวะไม่กล้าตัดสินใจ เพราะนั่นหมายถึงชีวิตและความเจ็บปวด
ของพ่อก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไป
“ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจแทนชีวิตใคร จึงบอกทั้งคุณแม่ น้อง ญาติ
ให้มาช่วยกันคิดและตัดสินใจ สุดท้ายแล้วเราเห็นตรงกันว่าไม่อยากให้พ่อเจ็บ
เรารู้ว่าท่านทรมานมาครึ่งปีแล้ว ทรมานมาก แค่กระบวนการท�ำเคมีบ�ำบัดก็
เหนื่อยแล้ว ยังต้องมาเจาะคอหรือปั๊มหัวใจอีก เมื่อทุกคนมีความเห็นตรงกัน
คุณแม่จึงเป็นผู้เซ็นยินยอม จากนั้นจึงมีการให้มอร์ฟีนเพื่อลดความเจ็บปวด
จากนั้นทุกคนจึงสั่งเสียพูดคุยกับพ่อในช่วงสุดท้าย ผมเห็นพ่อค่อยๆ หลับ
เหมือนไม่รสู้ กึ อะไรอีกเลย แต่วา่ สมองยังอยู่ รวมทัง้ ประสาทหูทจี่ ะท�ำหน้าทีเ่ ป็น
สิง่ สุดท้าย เราพยายามท�ำให้ทา่ นสบายใจว่าไม่ตอ้ งกลัวนะ ให้สบายใจได้ ลูกๆ
โตหมดแล้ว เรารูว้ า่ พ่อเป็นห่วงทีส่ ดุ เรือ่ งไม่อยากให้ลกู เป็นหนี้ ท่านพูดเสมอว่า
ถ้าต้องจ่ายเงินเองพ่อไม่รกั ษานะ เราต้องคอยบอกว่าจ่ายได้อยูแ่ ล้ว จริงๆ พวก
ค่ารักษาพยาบาลนั้นหนักอยู่ แต่เราไม่ให้พ่อรู้ คุณหมอบอกว่าสิ่งที่เราคุยนั้น
พ่อได้ยินแน่นอน เพราะสมองไปทีหลังสุด ตัวพ่อค่อยๆ เย็นจากข้างล่างขึ้นมา
ข้างบนไล่ข้นึ ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งท่านจากไป”
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แม้ความทรงจ�าเกีย่ วกับการเสียชีวติ ของคุณพ่อนครจะเป็นประสบการณ์
แสนเศร้า แต่กฤษดาได้พยายามท�าในสิง่ ทีล่ กู ทีด่ คี นหนึง่ ควรจะท�า คือแสดงให้
ผู้เป็นพ่อซึ่งก�าลังป่วยหนักได้เห็นว่า พ่อได้ดูแลลูกมาดีทั้งชีวิตแล้ว เขารู้สึกว่า
คุม้ จริงๆ ทีไ่ ม่แสดงความกลัวออกมาให้พอ่ เห็น เพราะนัน่ จะยิง่ ท�าให้พอ่ ขวัญเสีย
“หากผมโวยวาย แสดงความเสียใจ ผมคิดว่านั่นยิ่งท�าให้เสียเวลา
แต่สงิ่ ทีผ่ มยึดมัน่ ในช่วงนัน้ คือความรักทีม่ ตี อ่ พ่อ ให้พอ่ รูส้ กึ ว่าพ่อยังมีผมอยูน่ ะ
พ่อมีความรักของพวกเรา ผมเอาพวงมาลัยไปไหว้ท่าน จากที่ไม่เคยบอกรัก
ไม่เคยกอด ผมท�าทุกอย่าง เป็นสิง่ ทีค่ มุ้ ค่ามาก ผมคุยกับน้องว่าเราจะไม่รอ้ งไห้
กันนะ ผมตัดสินใจให้น้องร้องเพลง 3 เพลง ให้พ่อฟัง เพราะว่าท่านชอบ
มีเพลงหยาดเพชร เพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวง และเพลงของพุ่มพวง
น้องสาวผมก็ใจแข็งนะ ร้องเพลงจนจบโดยไม่ร้องไห้เลย ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ดี
ที่สุดแล้วที่เราจะท�าให้ท่านได้ แม้ว่าพ่อจะนอนนิ่งๆ แต่ผมคิดว่าท่านยิ้มนะ
พอร้องเพลงสุดท้ายจบสักพักนึง ชีพจรของพ่อค่อยๆ ดับไป เป็นสิ่งที่ผมคงจะ
จ�าไปตลอดชีวิตเลยว่าได้ทา� ดีที่สุดแล้ว”
แม้จะบอกกับตัวเองว่าได้ทา� ดีทสี่ ดุ แล้ว แต่มหี ลายสิง่ ในช่วงวาระสุดท้าย
ของพ่อที่กฤษดาและครอบครัวยังคงค้างคาใจ โดยเฉพาะค�าอธิบายเกี่ยวกับ
กระบวนการและทางเลือกต่างๆ ทีค่ วรได้รบั จากสถานพยาบาลทีพ่ อ่ ไปรักษาตัว
เพราะหากมีข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลคุณภาพชีวิตในระยะท้ายของผู้ป่วย
ตัง้ แต่ระยะแรกๆ ทีท่ ราบข่าวร้าย โดยเฉพาะข้อมูลเกีย่ วกับการท�าหนังสือแสดง
เจตนา เขาอาจท�าให้ช่วงเวลาสุดท้ายของพ่อมีคุณภาพได้มากกว่านี้ เมื่อถาม
ว่าหากย้อนเวลากลับไปได้เขาจะท�าอย่างไร ลูกชายคนนี้ตอบทิ้งท้ายว่า
“ตอนนั้นเรารู้สึกแค่ว่าชีวิตของพ่อจะหมดแล้ว เราควรขึ้นอยู่กับการ
ตัดสินใจของแพทย์ เราจึงสู้เต็มที่ เสร็จแล้วพ่อทรมานช่วงท้ายๆ หมอบอกเรา
ว่าท�าเต็มที่แล้ว ผมเลยคิดว่าความสุขของพ่อในช่วงสุดท้ายตรงนั้น สมมุติว่า
ผมตัดสินใจไม่ทา� เคมีบ�าบัดแรงๆ ตั้งแต่ตรงนั้น แล้วผมรู้วิธีจัดการ ผมคงได้ให้
พ่อผมไปทะเล หรือไปคุยกับเพือ่ นๆ ให้มคี วามสุข เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ กับคุณพ่อ
ท� า ให้ ผ มรู ้ เ ลยว่ า บางที สิ่ ง ส� า คั ญ คื อ ท� า ให้ ท ่ า นมี ค วามสุ ข ก่ อ นที่ จ ะจากไป
มากกว่า”
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ความสูญเปล่าทางการแพทย์ (Medical Futility)

- พญ.ฉันทนา หมอกเจริญพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง
กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
การดูแลแบบประคับประคอง คือ การดูแลชีวิต และยอมรับการตาย
ว่าเป็นเรือ่ งธรรมชาติ ไม่เร่ง และไม่ยดื ความตาย ดูแลความเจ็บปวด และอาการ
ทุกข์ทรมานต่างๆ อีกทั้งเป็นการผสมผสานการดูแลด้านร่างกาย สังคม จิตใจ
และจิต วิญ ญาณ เพื่อ เพิ่ม คุณ ภาพชีวิต ให้ ผู ้ ป ่ ว ยและญาติ บุค ลากรทาง
การแพทย์มีส่วนช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วยให้สามารถด�าเนินชีวิตต่อไปได้ดีที่สุด
เท่าที่จะสามารถท�าได้ และให้การดูแลญาติก่อนและหลังผู้ป่วยเสียชีวิตด้วย
(Bereavement)
ในยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ เ ทคโนโลยี ท างการแพทย์ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า ไปอย่ า ง
ไม่ ห ยุ ด ยั้ ง มี อุ ป กรณ์ และวิ ธีก ารทางการแพทย์ ที่ เ ป็ น Life Sustaining
Technology ต่างๆ เช่น การท�าการกู้ชีวิต การใส่ท่อช่วยหายใจและเครื่องช่วย
หายใจ เครื่อง Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) การล้างไต
การให้เลือดและผลิตภัณฑ์ของเลือด การให้อาหารทางสายยาง หรือการ
ให้สารอาหารทางหลอดเลือดด�า การให้ยาปฏิชีวนะ การเข้ารับการรักษา
ในหอผู้ป่วยวิกฤตหรือในโรงพยาบาล
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แนวทางการใช้อุปกรณ์พยุงชีพ

สุขภาพ

เริ่มเจ็บป่วย
เป็นโรคที่รักษาไม่หาย
และอาการมากขึ้นเรื่อยๆ
ไม่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
การใช้อปุ กรณ์พยุงชีพ
ในระยะนี้ ควรท�าหรือไม่

ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้
เสียชีวิต

เครดิตภาพ รศ.นพ.ฉันท์ชาย สิทธิพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย
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โดยทัว่ ไปผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งการดูแลแบบประคับประคอง หรือในระยะสุดท้าย
ของชีวิตนั้น การยอมรับความตายเป็นสิ่งที่ยาก การนิยามว่าการรักษาใดเป็น
สิ่งที่ไร้ประโยชน์ (Medical Futility) หรือไม่น้นั ก็เป็นสิ่งที่ยากเช่นกัน เพราะต้อง
พิจารณาปัจจัยเหล่านี้ประกอบด้วย เช่น ผู้ป่วยแต่ละราย ภาวะของโรคแบบ
เฉียบพลันหรือเรือ้ รัง การรักษาใดๆ จะมากหรือน้อยเกินไปหรือไม่ คุณภาพชีวติ
ของผู้ป่วยที่เหลือจะดีหรือไม่ อายุ เศรษฐานะ ความคาดหวัง และความกลัว
การทอดทิง้ ในระยะท้ายของชีวติ การพยากรณ์โรคทีด่ หี รือไม่ ระยะเวลาทีเ่ หลือ
อยู่ของชีวิต สภาพจิตใจของผู้ป่วยและญาติ ความเชื่อ ความศรัทธา ทัศนะ
ต่อโรคต่อการเสียชีวิต ความพร้อมและการยอมรับในการเผชิญหน้ากับความ
ตายของทั้งผู้ป่วยและญาติ การที่ต้องสูญเสียบุคคลที่รักไป และความเห็นของ
ทีมบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น
ในผู้ป่วยที่ดูแลแบบประคับประคองนั้น การเลือกหรือการตัดสินใจที่จะ
พิจารณาใช้อปุ กรณ์พยุงชีพ เครื่องมือ ยา หรือวิทยากรใดๆ นั้น ต้องการข้อมูล
รอบด้าน อีกทั้งค�านึงถึงความหวัง ความคาดหวัง การสื่อสาร กับผู้ป่วยและ
ญาติด้วย ซึ่งมีมุมมองที่หลากหลาย เช่น
ด้านบุคลากรทางการแพทย์ : เป็นมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์
ที่มองในบางแง่มุมดังนี้ เช่น หลักฐานทางการแพทย์ที่ต้องการสัญญาว่า
“ปลอดภัย และท�าให้ชวี ติ ดีขนึ้ ” ความเชือ่ ว่าการตัดสินใจเลือกการรักษาทางใด
“ไม่ได้เป็นสิง่ ทีญ
่ าติตอ้ งตัดสินใจ ต้องเป็นหมอเท่านัน้ ทีต่ ดั สินใจให้” ความเป็น
มืออาชีพของบุคลากรทางการแพทย์ อาจจะมองว่า การเสียชีวติ ของผู้ป่วยนั้น
คือ “ศัตรูของบุคลากรทางการแพทย์(ที่ยอมรับไม่ได้)” และสิ่งที่คุกคามต่อ
ความคิด คือ การประกาศโค้ด Blue หมายถึง ต้องมีการท�าการกู้ชีพ (CPR)
ด้านครอบครัว : ความต้องการของครอบครัวทีอ่ าจจะรูส้ กึ ผิดถ้าปล่อย
ให้ผู้ป่วยเสียชีวิต หรือไม่ท�าอะไรเพิ่มเติม การเกิดภาวะกตัญญูเฉียบพลัน
(Acute กตัญญู Syndrome) ส�าหรับญาติบางคน เช่น ต้องล้างไต ต้องใส่ท่อ
ช่วยหายใจ ต้องปั๊มหัวใจ และกลัวต่อการสูญเสีย การรักษานั้นๆ จะก่อให้เกิด
ประโยชน์หรือไม่ ควรตัดสินใจเลือกหรือไม่ สิง่ ทีเ่ ลือกนัน้ จะช่วยให้ผปู้ ว่ ยยืดชีวติ
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อยู่ต่อไปได้อกี สิ่งที่เลือกนั้นจะทุกข์ทรมานหรือไม่
ด้านการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางแพทย์ กับผู้ป่วยและครอบครัว
: การดูแลรักษาจะท�ำอย่างไรต่อไป และจะสื่อสารอย่างไรถ้าการรักษานั้นไม่
เกิดประโยชน์กับผู้ป่วย (ทั้งๆ ที่ผู้ป่วยและญาติยังมีความหวัง และความคาด
หวังที่สูงมากเกินกว่าความจริงทางการแพทย์จะท�ำให้ได้)
ด้านความสัมพันธ์ : ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ กับผู้ป่วยและ
ครอบครัว : ในกรณีที่ปฏิเสธการรักษาจากแพทย์จะเกิดความขัดแย้งหรือไม่
ด้ า นกฎหมาย : การที่ ไ ม่ ท� ำ การกู ้ ชี พ นั้ น จะผิ ด กฎหมายหรื อ ไม่
หรือเป็นการุณยฆาตหรือไม่
มุมมองด้านกฎหมายนั้นก�ำหนดให้บุคลากรทางการแพทย์ มีหน้าที่
ที่จะต้องแจ้งข้อมูลทางการแพทย์อย่างเพียงพอ ซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 บัญญัติไว้ว่า
มาตรา 8 ในการบริการสาธารณสุข บุคลากรด้านสาธารณสุขต้องแจ้ง
ข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ บ ริ ก ารให้ ผู ้ รั บ บริ ก ารทราบอย่ า ง
เพียงพอที่ผู้รับบริการจะใช้ประกอบการตัดสินใจในการรับหรือไม่รับบริการใด
และในกรณีที่ผู้รับบริการปฏิเสธไม่รับบริการใด จะให้บริการนั้นมิได้
ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ป่วยที่จะรับรู้ถึงการรักษาของบุคลากรทางการแพทย์
และเป็นหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ที่จะต้องแจ้ง ชี้แจงอย่างเพียงพอ
ต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู ้ ป ่ ว ย และในกรณี ที่ ผู ้ ป ่ ว ยต้ อ งได้ รั บ การดู แ ลแบบ
ประคับประคองนั้นควรจะหมายถึงการท�ำแผนการดูแลล่วงหน้า (Advanced
Care Plan) ด้วย
มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิทำ� หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการ
สาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อ
ยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้
ซึ่ ง เป็ น สิ ท ธิ ข องผู ้ ป ่ ว ยในการตั ด สิ น ใจด้ ว ยตนเอง (Right to Self
Determination หรือ Autonomy) ญาติและบุคลากรทางการแพทย์ควรทีจ่ ะเคารพ
ในการตัดสินใจของผูป้ ว่ ย เพือ่ เคารพศักดิศ์ รีในความเป็นมนุษย์ของบุคคลทีอ่ ยู่
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ในวาระท้ายของชีวติ แต่การตัดสินใจบางอย่างอาจจะน�ำมาซึง่ ความขัดแย้งได้
ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และญาติ
สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดอาจน�ำไปสู่ความขัดแย้งที่เป็นผลจากการขาด
ความชัดเจนของหลักฐานทางการแพทย์ ความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกันของ
ทุกฝ่าย ความแตกต่างด้านศีลธรรม ศาสนา ความเชือ่ ความศรัทธา วัฒนธรรม
จริยธรรม เศรษฐานะ ความหวัง ความกลัวการถูกทอดทิ้งในช่วงระยะท้าย
ของชีวิต การกลัวการโต้ตอบจากบุคลากรทางการแพทย์ถ้าตัดสินใจการเลือก
แนวทางการดูแลรักษาแบบ Cure ต่อไป ผูท้ มี่ อี ำ� นาจในการตัดสินใจในการดูแล
ผู้ป่วย กฎหมายที่บังคับใช้ ปัจจัยทั้งหลายที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้เกิด
ความเสี่ยง ท�ำให้การตัดสินใจล่าช้าออกไป และน�ำไปสู่การเสียชีวิตในเวลา
ต่อมา หรือการรักษาบางอย่างที่ไม่ต้องการ หรือการรักษาที่เกิดอันตราย
หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อผู้ป่วย
ขอยกตั ว อย่ า งการศึ ก ษาในบางสถานการณ์ ที่ อ าจจะช่ ว ยในการ
ตัดสินใจได้
Susan D. Block ในปี ค.ศ. 2001 ศึกษาในผู้ป่วยที่อยู่ใน Hospice
(สถานพยาบาลกึ่งบ้าน) พบว่า ร้อยละ 60 ของการเสียชีวิตเกิดในโรงพยาบาล
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และร้อยละ 74 ของผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปมีการ
ใช้อุปกรณ์พยุงชีพร่วมด้วย
Dowdy MD และคณะ ในปี ค.ศ. 1998 ศึกษาในผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะ
วิกฤต และผูป้ ว่ ยทีโ่ รคอยูใ่ นระยะท้าย พบว่า ร้อยละ 85 ของผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นมะเร็ง
จะนอนในหอผู้ป่วยวิกฤตและเสียชีวิตในหอผู้ป่วยวิกฤตนั้น
Christakis NA และคณะ ในปี ค.ศ. 2000 ศึกษาในผูป้ ว่ ยทีโ่ รคอยูใ่ นระยะ
ท้าย ในการบอกการพยากรณ์โรคนั้น พบว่า ร้อยละ 20 สามารถบอกการ
พยากรณ์โรคได้ถูกต้อง ร้อยละ 63 พยากรณ์โรคเกินกว่าความเป็นจริง และ
ร้อยละ 17 พยากรณ์โรคต�ำ่ กว่าความเป็นจริง ความแม่นย�ำของการพยากรณ์
โรคจะผกผันกับระยะเวลาของความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
Zerzan J, Stearns S, Hanson L ในปี ค.ศ. 2000 ศึกษาผู้ป่วยใน Nursing
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Home พบว่าในภาวะ End of Life นั้นความปวดเป็นอาการที่รบกวนท�ำให้
ผู ้ ป ่ ว ยทุ ก ข์ ท รมานมาก ซึ่ ง การตั ด สิ น ใจที่ จ ะยุ ติ ห รื อ ถอดถอนการรั ก ษา
(Withholding and Withdrawal Treatment) นั้นใครควรจะเป็นผู้ตัดสินใจ
ยังไม่มีค�ำตอบที่ชัดเจน
Christ M, Liebeton J, Breker IM และคณะ ในปี ค.ศ. 2015 ศึกษาที่
แผนกห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง พบว่า จ�ำนวนผู้ป่วยที่มีการเขียน
หนังสือแสดงเจตนาที่เกี่ยวกับการรักษา (Living Will) ไว้แล้วนั้น มีเพียงร้อยละ
27.8 แต่มเี พียงร้อยละ 3.2 เท่านัน้ ทีน่ ำ� หนังสือดังกล่าวติดตัวมาด้วยทีห่ อ้ งฉุกเฉิน
โดยกลุ่มอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อจ�ำนวนการเขียน Living Will พบว่า ร้อยละ
4.3 เป็นผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุนอ้ ยกว่า 50 ปี และร้อยละ 35.1 เป็นผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุมากกว่า
50 ปีขึ้นไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ท่มี ี Living Will นั้นจะพบในผู้ที่อายุมากขึ้น
O’Connor NR, Dougherty M, Harris PS, Casarett DJ. ในปี ค.ศ. 2013
ศึกษาในผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย (ESRD) พบว่าถ้าหยุดฟอกไตจะอยู่ได้
เฉลี่ย 7.4 วัน เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ยังคงฟอกไตจะอยู่ได้เฉลี่ย 54.4 วัน
Lenzer J., Riley G, Lubitz J., Jennings B, Morrissey MB ในปี
ค.ศ. 2012 - 2010 รายงานประจ�ำปี พบว่าร้อยละ 65 ของผู้ป่วยที่เสียชีวิต
ในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นในโรงพยาบาล และน� ำมาสู่ค่าใช้จ่ายที่มหาศาล
ถึงร้อยละ 25 ของเงินในกองทุน Medicare ทีต่ อ้ งเสียไปในช่วงปีสดุ ท้ายของชีวติ
น�ำไปสู่ค�ำถามถึงการจัดการทรัพยากรต่างๆในระบบสุขภาพ
Hall RI, Rocker GM ในปี ค.ศ. 2000 ศึกษาในผู้ป่วยวิกฤต พบว่า ผู้ป่วย
ส่วนมากที่มีการยุติการพยุงชีพ มักจะอยู่ได้หลายชั่วโมง และอาจจะต้องการ
ที่ดูแลต่อเนื่องแบบประคับประคอง (Palliative Care) ที่หอผู้ป่วยวิกฤต และสิ่ง
ที่น่าสังเกตในผู้ป่วยบางรายซึ่งมากกว่าร้อยละ 10 ที่ยังสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้
1 วันหรือมากกว่าหลังจากที่เอาเครื่องช่วยหายใจออกแล้ว
Huynh TN, Kleerup EC, Wiley JF และ de Boer MJ, Van Der Wall EE
ได้รายงานในปี ค.ศ. 2013 พบว่า ผู้ป่วย 1136 รายที่รักษาอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต
ร้อยละ 11 ของจ�ำนวนผู้ป่วยวิกฤตเป็นการรักษาที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์ (Futile)
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ซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่าย 2.6 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของ
จ�ำนวนค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของโรงพยาบาลแห่งนั้น) ถ้าคิดในภาพรวมของ
The Institute of Medicine คาดการณ์ไว้ว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ไม่ก่อ
เกิดประโยชน์ (Futile) นัน้ น่าจะมากกว่าร้อยละ 30 ของค่าใช้จา่ ยในระบบสุขภาพ
ของสหรัฐอเมริกา
Murphy DJ และคณะ ในปี ค.ศ. 1994 ท�ำการศึกษาในผู้ป่วยสูงอายุ
(อายุมากกว่า 60 ปี) เมือ่ ถามถึงความประสงค์ ถ้าในกรณีทเี่ กิดภาวะหัวใจหยุด
เต้นในภาวะ Acute Illness พบว่าร้อยละ 41 เลือกที่จะท�ำการกู้ชีพ (CPR)
(ก่อนที่จะรู้ถึงโอกาสรอดชีวิต) หลังจากที่ได้รู้ข้อมูลของการรอดชีวิตแล้วว่า
โอกาสรอดชีวิต (หลังการท�ำ CPR มีเพียงร้อยละ 10 ถึง 17) ท�ำให้การเลือกที่
จะกู้ชีพลดลงเหลือเพียงร้อยละ 22 ในขณะที่ผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 86 ปีนั้น
เลือกที่จะท�ำการกู้ชพี เพียงร้อยละ 6 และถ้าถูกถามในภาวะ Chronic illness ที่
มีเวลาที่เหลืออยู่ไม่เกิน 1 ปี พบว่า ร้อยละ 11 เลือกที่จะท�ำการกู้ชีพ (ก่อนที่
จะรู้ถึงโอกาสรอดชีวิต) และหลังจากรู้ข้อมูลถึงโอกาสรอดชีวิตแล้วการเลือก
ที่จะกู้ชพี เหลือเพียงร้อยละ 5
Achterberg W, Pot AM, Kerkstra A, Ribbe M ในปี ค.ศ. 2006 พบว่า
ผู้ป่วยที่อยู่ใน nursing home มีอาการซึมเศร้าถึงร้อยละ 26.9
การให้ อ าหารในผู ้ ป ่ ว ยที่ อ ยู ่ ใ นระยะสุ ด ท้ า ยของชี วิ ต มี ข ้ อ มู ล ว่ า
การให้อาหารทางสายยางไม่ได้ลดความเสี่ยงของการส�ำลัก หรือลดอัตราตาย
ส่วนการให้สารน�้ำไม่ได้ลดอาการปากแห้ง
จะเห็นว่าในผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นระยะท้ายของชีวติ ยังสูญเสียหน้าทีก่ ารท�ำงาน
การช่วยเหลือตนเอง และต้องอยู่ในภาวะพึ่งพาผู้ดูแล สูญเสียความสามารถ
ในการตัดสินใจ จ�ำกัดการเคลื่อนไหวร่างกายในการไปใช้บริการที่สถาน
พยาบาล ซึ่งท�ำให้ผู้ป่วยและญาติต้องทุกข์ทั้งทางกายและทางใจ
สิ่งที่ขัดขวางและข้อจ�ำกัดของการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะท้ายในการ
ตัดสินใจ Do Not Attempt Resuscitation (DNAR) ได้แก่
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ด้านทัศนคติ ผู้ป่วยและญาติบางคนไม่สามารถยอมรับความตายได้
เนื่องจากยังมีความหวังที่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่จะสามารถช่วยผู้ป่วยได้
ความคิดที่กลับไปกลับมาที่จะหลบหลีกอาการทุกข์ทรมานทางกายกับการ
มีชีวิตอยู่ต่อไป การให้ความส�าคัญและเคารพต่อผู้ป่วยในการตัดสินใจที่จะ
ไม่รับ DNAR
ด้านความรู้ ขาดความรู้ความเข้าใจในการพยากรณ์โรค ขาดความ
เข้าใจการรับรู้ในสิ่งที่เป็นตัวของผู้ป่วย (Patient Preferences)
ด้านการสื่อสาร มักจะเป็นการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนไม่มีประสิทธิภาพ
ทั้งผู้ป่วยและญาติ การให้เวลาที่ไม่เพียงพอ ความคิดเห็นภายในทีมบุคลากร
สุขภาพเองที่ไม่ตรงกัน ความไม่ชดั เจนในการระบุผู้ป่วยที่ต้องการ DNAR
โอกาสในการพัฒนาเรื่อง ความสูญเปล่าทางการแพทย์ ได้แก่
การศึกษาและฝึกอบรมทีมบุคลากรด้านสุขภาพให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
ในเรื่อง ความสูญเปล่าทางการแพทย์ ส่งเสริมในเรื่องการสื่อสาร การสร้าง
ความตระหนักในด้านนี้
• การส่งเสริมให้เกิดการสือ่ สารในเรือ่ ง การวางแผนการดูแลล่วงหน้า
(Advance Care Plan) ของผู้ป่วยและญาติ และใช้แนวความคิด
ด้านจริยธรรม และการดูแลแบบประคับประคองเข้ามาร่วมด้วย
ในการท�างานของทีมบุคลากรด้านสุขภาพ
• การส่งเสริมให้แต่ละโรงพยาบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิด
Early Palliative Care และ Hospice Referral
• สนับสนุนระบบบริการสุขภาพในเรื่องของเกณฑ์ส�าหรับการอยู่ใน
Hospice การเบิกจ่ายในแต่ละกองทุน
• ส่งเสริมให้มคี วามตระหนักด้านสังคม และวัฒนธรรมว่าการดูแลแบบ
ประคับประคองยังคงเป็นการดูแลอย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างเข้มข้น
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การดูแลในวาระท้ายของชีวิตเป็นสิ่งที่ท้าทาย และบ่อยครั้งที่สามารถ
เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ ทั้งความหวัง ความกลัวการถูกทอดทิ้งของผู้ป่วย
จะส่งผลอย่างมากต่อการตัดสินใจในการรักษาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ทุกฝ่าย (Medical Futility) ในขณะเดียวกันการดูแลแบบประคับประคอง
นั้นสามารถที่จะใช้ควบคู่ไปกับการดูแลที่เป็นแบบ Curative Care การสื่อสาร
ที่ดี การมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ป่วย ญาติ ทีมบุคลากรด้านสุขภาพนั้น
เป็นสิ่งส�าคัญมาก และน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี อีกทั้งควรปรึกษาทีมจริยธรรม
ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อร่วมดูแลผู้ป่วยด้วย
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บทที่

03

ไม่ยากที่จะให้ สุขใจที่จะรับ

“ไมยากที่จะให สุขใจที่จะรับ”

- ผศ.ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บทความนีเ้ ปนความพยายามทีจ่ ะสือ่ ถึงบทบาทอันสําคัญยิง่ ของแพทย
พยาบาล และบุคลากรผูป ฏิบตั งิ านดานสาธารณสุขอืน่ ๆ ในการทีจ่ ะชวยผูป ว ย
คนหาและปฏิบัติตามความปรารถนาสุดทาย ดวยเชื่อวาจะทําใหชีวิตที่เหลือ
อยูอีกไมนานนี้ดําเนินไปอยางมีคุณภาพ ดวยการเพิ่มความสุข ลดความทุกข
ทรมาน เตรียมพรอมผูปวยและครอบครัวใหสามารถกาวขามชวงเวลาแหงการ
เปลี่ยนผานไดอยางราบรืน่ ขึ้น
ในกระบวนการดูแลผูปวยระยะทายนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ผูปวยตองได
รับโอกาสใหบอกเลาหรือถายทอดสิ่งที่เปนความประสงคของตน ในดานตางๆ
ซึง่ ดานทีจ่ ะเกีย่ วของโดยตรงกับการปฏิบตั งิ านของแพทยพยาบาลและบุคลากร
ดานสาธารณสุขอื่นๆ มากที่สุด ก็คือ ความประสงคดานการรักษาพยาบาล
หรือการบอกกลาวถึงรูปแบบ เงือ่ นไข และความเสีย่ งตางๆ ของการรักษาพยาบาล
ที่รับไดและรับไมได การแสดงความประสงคเชนนี้ของผูปวยเรียกกันเปนการ
ทั่วไปวา “การแสดงเจตนา” โดยครอบครัวหรือผูใกลชิดผูปวย ตลอดจนแพทย
พยาบาล จําเปนตองไดรบั ทราบถึงเจตนารมณหรือความประสงคนนั้ ของผูป ว ย
รวมกันเพือ่ ชวยใหความปรารถนาดังกลาวของผูป ว ยไดรบั การเคารพและปฏิบตั ิ
ตาม โดยนัยยะนีก้ ารทําความประสงคของผูป ว ยใหประจักษไมทางใดก็ทางหนึง่
จึงเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญที่ไมอาจละเลยได และจะสงผลใหกระบวนการดูแลที่
จะเกิดตามมาทั้งหมดเปนไปเพื่อผูปวยอยางแทจริง เพิ่มโอกาสที่ผูปวยจะ
ยอมรับ เตรียมพรอม และสามารถจากไปอยางสงบไดในที่สุด
อยางไรก็ดี เมือ่ กลาวถึง “การแสดงเจตนา” ของผูป ว ยในดานการรักษา
พยาบาลหรือกระบวนการดูแลทีจ่ ะเกิดขึน้ ในวาระทายของชีวติ นัน้ เปนเรือ่ งทีย่ งั
มีความเขาใจทีแ่ ตกตางหลากหลายในหมูส าธารณชน และในหมูแ พทยพยาบาล
ผูซ งึ่ มีบทบาทหนาทีโ่ ดยตรงตอการจัดการกับเจตนารมณดา นการรักษาพยาบาล
บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะกลาวถึงสถานการณการรับรูและความเขาใจ
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ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในโรงพยาบาล
ในประเด็นความส�าคัญของการแสดงเจตนาของผู้ป่วยในการปฏิเสธการ
รักษาที่เป็นไปเพื่อยืดความตาย ต่อเนื่องไปถึงความพร้อมของโรงพยาบาล
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทั้งในเชิงระบบและเชิงทัศนคติ ในการที่จะรองรับ
สถานการณ์ที่ผู้ป่วยต้องการแสดงเจตนาหรือได้แสดงเจตนามาแล้วที่ต้องการ
จะให้วาระสุดท้ายของชีวิตตน ด�าเนินไปอย่างสงบและจบสิ้นตามธรรมชาติ
ผลการวิ จั ย เรื่ อ ง “การขั บ เคลื่ อ นการด� า เนิ น งานตามมาตรา 12
แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550” แสดงให้เห็นถึงความท้าทาย
และช่องว่างที่ปรากฎอยู่ในวาทกรรมการแสดงเจตนาของผู้ป่วย โดยมุ่งหวังให้
เกิดการเรียนรูถ้ งึ ความเข้าใจและความคาดหวังทีแ่ ตกต่างกันระหว่างฝ่ายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้แล้วบทความยังพยายามหาค�าอธิบายสถานการณ์ดัง
กล่าวบนบริบท สถานการณ์ แนวโน้ม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทย เพื่อเป้าประสงค์ใหญ่ของการขับเคลื่อนเชิงระบบให้คนไทยทุกคน
ได้รับโอกาสในการจากไปอย่างสงบเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึง
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 กับการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในระบบสุขภาพ
ระบบสุขภาพของไทยเป็นระบบประชาชนพึ่งพาและฝากความหวังไว้
เสมอมา ไม่ว่าจะป่วยมากป่วยน้อยคนไทยก็มีทัศนคติที่จะ “ฝากผี ฝากไข้”
กับแพทย์และโรงพยาบาลอย่างเหนียวแน่น นั่นเป็นเพราะความเชื่อมั่นและ
เชื่อใจที่คนไทยมีต่อระบบสุขภาพของประเทศ คุณภาพและศักยภาพของ
ระบบสุ ข ภาพไทยสะท้ อ นผ่ า นการที่ ค นไทยมี อ ายุ ขั ย เฉลี่ ย เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ทุ ก ปี
มีโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ
มีแพทย์ที่เก่ง โรงพยาบาลมีมาตรฐาน มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
ดังจะเห็นได้จากการยอมรับของนานาชาติและจ�านวนของผูป้ ว่ ยชาวต่างชาติที่
เข้ามารับการรักษาในประเทศไทยจ�านวนมากทั้งยังเป็นที่สังเกตได้ทั่วไป
ในโรงพยาบาลต่างๆ อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ไม่มีใครปฏิเสธคุณูปการ
ที่ระบบการแพทย์ได้สร้างไว้แก่ชวี ิตของคนไทยอย่างล้นเหลือ
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ความแข็งแรงของระบบการแพทย์ในภาพรวมส่งผลให้ทัศนคติต่อชีวิต
การเจ็บป่วย ความทุกข์ การตายและความตายของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป
การแพทย์ช่วยให้คนบรรเทาทุกข์จากสุขภาพอันเป็นผลจากเจ็บป่วยจนกลาย
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการมุ่งเน้นการรักษาทางกาย และเป็นการรักษาที่ให้
คุณค่ากับการยืดชีวติ รอวันทีจ่ ะทะลายขีดจ�ากัดของธรรมชาติลงอย่างราบคาบ
การแพทย์จงึ มีความหมายเท่ากับปาฏิหาริยเ์ สมอ เราอาจเรียกระบบการแพทย์
เช่นนี้ว่า การแพทย์สมัยใหม่ (Modern Medicine) หรือการแพทย์ทไี่ ม่มอี ะไรเป็น
ไปไม่ได้ (Wish - Fulfilling Medicine) ระบบการแพทย์สมัยใหม่ เป็นระบบที่ผูกขาด
ชีวติ มนุษย์ตงั้ แต่เกิดจนตาย ทุกคนตระหนักดีวา่ เราไม่อาจอยูไ่ ด้โดยปราศจาก
ความช่วยเหลือของระบบการแพทย์ ระบบการแพทย์จึงมีคุณค่ามากต่อชีวิต
มนุษย์จนพัฒนาเป็น “วัฒนธรรมพึ่งพิงระบบการแพทย์” และในขณะเดียวกัน
ระบบการแพทย์ก็เข้ามาครอบง�าชีวิตมนุษย์ทุกด้านมากขึ้นเรื่อยๆ มนุษย์
ตกอยู่ในภาวะของการพึ่งพาตนเองน้อยลงในทางสุขภาพและฝากความหวัง
ทั้งหมดที่จะพ้นจากการเจ็บป่วยและความตายไว้กับการแพทย์
สังคมไทยจึงถูกจัดให้เป็นสังคม “แพทยานุวัตร” (Medicalised Society)
ในความหมายที่ระบบการแพทย์ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ยา เทคโนโลยี
และโรงพยาบาลที่ทันสมัยเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ได้สร้างปาฎิหาริย์ให้เกิด
ขึ้นกับชีวิตมนุษย์ ผ่านร่างกายที่มีฐานะเป็นเพียงสิ่งที่การแพทย์ให้การรักษา
และการแพทย์ ไ ด้ ผู ก ขาดการก� า หนดชะตาชี วิ ต มนุ ษ ย์ จ นวาระสุ ด ท้ า ย
สังคมแพทยานุวัตรเช่นนี้ส่งผลต่อการเกิดขึ้นของ “วัฒนธรรมสุขภาพ” และ
“กระบวนทัศน์ในระบบสุขภาพ” ทีต่ อบโจทย์ให้ปาฏิหาริยเ์ กิดขึน้ กับชีวติ มนุษย์
ในมิติต่อไปนี้
• กระบวนทัศน์ในระบบสุขภาพที่ให้ความส�าคัญกับความส�าเร็จเชิง
ปริ ม าณของการรั ก ษาพยาบาลที่ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ การยื ด อายุ แ ละ
ยืดความตายออกไปให้นานที่สุด โดยการยืดความตายถูกนับเป็น
ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จทางการแพทย์ และเป็นภาพสะท้อนศักยภาพ
ของโรงพยาบาล รวมทั้งเป็นชื่อเสียงของแพทย์ผู้ทา� การรักษาอีกด้วย
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• กระบวนทัศน์ดงั กล่าวน�าไปสูก่ ารมีวฒ
ั นธรรมสุขภาพทีม่ งุ่ ไปสูก่ ระบวนการ
รักษาอย่างเข้มข้น อีกนัยยะหนึ่งหมายถึงการที่แพทย์เน้นการรักษา
ทางกายเพือ่ เอาชนะโรคให้ได้มากทีส่ ดุ นานทีส่ ดุ หรือทีเ่ รียกกันโดยทัว่ ไป
ว่าเป็นการแพทย์แบบ Curative หรือ Curative Model of Medicine
• ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยเป้าหมายของการรักษาอย่างเข้มข้นเพื่อเอาชนะโรค
ภาวะของความเป็ น มนุ ษ ย์ ถู ก มองเป็ น การด� า รงอยู ่ ข องร่ า งกาย
ร่ า งกายจึ ง ถู ก แยกส่ ว นออกจากจิ ต ใจ ประสบการณ์ และสั ง คม
ที่สร้างตัวตนและจิตวิญญาณของร่างกายนั้นขึ้น ร่างกายจึงถูกรักษา /
ได้รับการรักษาเสมือนเป็นวัตถุ
• ผลส�าเร็จในเชิงปริมาณของการรักษาแบบ Curative ส่งผลท�าให้ คนทัว่ ไป
ในสังคมให้คุณค่าอย่างสูงต่อระบบการแพทย์ (อันหมายถึง แพทย์
โรงพยาบาล ยา เทคโนโลยี) การเจ็บป่วยและความตายถูกผลักให้ห่าง
ออกไปจากหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองผู้ซึ่งเป็นเจ้าของ
ร่างกาย และมีทัศนคติที่จะพึ่งพิงระบบการแพทย์มากขึ้นเรื่อยๆ ดังจะ
เห็นได้คร่าวๆ ที่สุดจากปริมาณผู้ป่วยที่เข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล
เป็นจ�านวนมาก และเตียงในโรงพยาบาลเต็มเกือบจะตลอดเวลา
แม้กระทั่งการเสียชีวิตก็เกิดขึ้นในโรงพยาบาลมากกว่าที่บ้าน เป็นต้น
• การให้คณ
ุ ค่ากับการรักษาแบบ Curative ส่งผลให้เกิดความจ�าเป็นทีต่ อ้ ง
ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคสาขาต่างๆ มากขึ้น ความเป็น
แพทย์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามส� า คั ญ ต่ อ ความส� า เร็ จ ในการรั ก ษาโรค
ทั้งยังได้รับความเชื่อถือจากสังคมสูง
• ภายใต้วัฒนธรรมการรักษาแบบ Curative แพทย์เองสั่งสมชื่อเสียง
ความส�าเร็จ และได้รับการยอมรับจากสังคมจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ของตน “อัตลักษณ์” (Identity) ของแพทย์แต่ละคนขึ้นอยู่กับการเป็น
แพทย์สาขาใด มีชอื่ เสียงจากการรักษาหรือไม่ เป็นสิง่ ทีไ่ ด้รบั การรองรับ
โดยกลไกทุนนิยมของการได้มาซึ่งทรัพย์สิน เกียรติยศ ชื่อเสียง เป็นต้น
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• การเรียนแพทย์และการเลือกเรียนเฉพาะทางของแพทย์จึงเป็นผลผลิต
ที่ เ กิ ด จากความซั บ ซ้ อ นของความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกลไกทุ น นิ ย ม
และกระบวนทัศน์แบบ Curative Medicine
• ด้ ว ยกระบวนทั ศ น์ ข องระบบแพทย์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญที่ รั ก ษาโรคและ
เอาชนะความตายนั้น ส่งผลให้ในอีกด้านหนึ่งก่อให้เกิดความอ่อนแอ
อย่างมากในจุดที่ไม่สร้างผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อการรักษาโรค อาทิ
เช่น แพทย์ที่ให้การดูแลระดับปฐมภูมิ เช่น เวชปฏิบัติทั่วไป หรือ
เวชศาสตร์ครอบครัวแพทย์ ตลอดจนแพทย์ที่ท�างานเชิงระบบ เช่น
เวชศาสตร์ป้องกัน เวชศาสตร์ชุมชน รวมไปถึงแพทย์ที่มีบทบาทเป็น
หน่วยสนับสนุนอื่นๆ เช่น นิติเวชศาสตร์ พยาธิวิทยา เป็นต้น
• แพทย์เป็นผู้มบี ทบาทน�าในกระบวนการรักษา หากมองในเชิงอ�านาจที่
น�าไปสู่การตัดสินใจและการก�าหนดแนวทางการรักษานั้น พบว่าผู้ป่วย
ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของร่างกาย เป็นผู้รับผลจากการเจ็บป่วยและการรักษา
กลับมีบทบาทน้อยและเป็นบทบาทของการเป็นผู้ตาม ความสัมพันธ์
ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย (Doctor - Patient Relationship) จึงมีลักษณะที่
ขาดสมดุล
ในขณะที่กระบวนทัศน์ทางการแพทย์ตั้งเข็มมุ่งไว้ดังนี้นั้น ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นในระดับบุคคลซึ่งได้แก่ผู้รับบริการในระบบการแพทย์ย่อมเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ จะโดยรู้ตวั หรือไม่ก็ตาม
• ผู้คนพึ่งพิงระบบสุขภาพอย่างสูงและเกินจ�าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คุณค่าและความเชื่อมั่นที่คนมีให้ต่อการแพทย์ระดับตติยภูมิ ส่งผล
ให้การท�างานของระบบปฐมภูมิไม่อาจได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• เส้นทางการของการพึ่งพิงระบบสุขภาพอย่างสูงนั้น ผู้ป่วยถูกน�าพาไป
สู่การสร้างความคาดหวังที่เกินจริงต่อระบบสุขภาพแบบ Curative และ
ต่อแพทย์ และต่อการยอมรับการเจ็บป่วยของตนเอง จนท้ายที่สุด
อาจน�าไปสู่ความสูญเปล่าทางการแพทย์ (Medical Futility) ในกรณีของ
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•

การใช้ยาเกินจ�ำเป็น หรือการยืดความตายให้ยาวนานออกไปโดย
สร้างความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วย
ด้ ว ยความคุ ้ น ชิ น ดั ง กล่ า ว สั ง คมโดยทั่ ว ไปจึ ง ให้ ค วามสนใจน้ อ ย
กับการแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาด้วยวิธีคิดที่แตกต่างจากการแพทย์
แบบ Curative เช่น การแพทย์ที่ให้คุณค่ากับผู้ป่วยระยะสุดท้าย
และมุ่งเน้นที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตในระท้ายนั้นมากกว่า ให้การรักษา
อย่ า งเข้ ม ข้ น จนนาที สุ ด ท้ า ย ตามแนวทางการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยแบบ
ประคับประคอง (Palliative Medicine)
ทัง้ หมดทัง้ มวลสังคมไทยก�ำลังเดินไปสูส่ ภาวะของการปฏิเสธความตาย

		 เมื่อมาตรา 12 ถูกหยิบยกขึ้นมาในสังคมแพทยานุวัตรที่ผู้คนเดินอยู่
บนเส้นทางของการปฏิเสธความตายทีเ่ ป็นเสมือนอุดมการณ์กลายๆ ของระบบ
การแพทย์ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก คงปฏิเสธมิได้ว่ามาตรา 12
แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ที่ระบุให้บุคคลสามารถท�ำ
หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขทีเ่ ป็นไปเพือ่ การ
ยืดการตายในวาระสุดท้ายของตนได้นี้ ได้สร้างให้เกิดความสงสัย เกิดค�ำถาม
เสียงคัดค้าน เสียงสนับสนุน ที่น� ำไปสู่การเปิดประเด็นตีความ ถกเถียง
แลกเปลี่ ย นความคิ ด ตลอดจนเกิ ด การเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมทั้ ง ในและ
นอกวงการสาธารณสุขอย่างมากมาย
		 มาตรา 12 นับเป็นความท้าทายส�ำคัญทีร่ ะบบการแพทย์ - การสาธารณสุข
ต้องรับมือ เพราะกระบวนทัศน์ที่ฝังรากเป็นวัฒนธรรมสุขภาพทั้งหลายที่ได้
กล่าวมาแล้วนั้น ถูกท้าทายด้วยแนวคิดใหม่ที่อาจจะน�ำไปสู่การจัดระบบ
ระเบียบทางสังคมใหม่ทงั้ กระบวน โดยแนวคิดใหม่ทถี่ กู น�ำเสนอต่อสังคมทัง้ ทาง
ตรงและทางอ้อมผ่านการมีมาตรา 12 ที่ส�ำคัญๆ ได้แก่
		 • มุมมองต่อบุคคล เมื่อบุคคลเป็นเจ้าของร่างกาย บุคคลจึงควร
			 มีสิทธิในการก�ำหนดว่าตนเองจะต้องการหรือไม่ต้องการสิ่งใดเมื่อ
			 ต้องเข้าสู่ช่วงวาระท้ายของชีวติ
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		• มุมมองต่อผู้ป่วย การให้ความส�ำคัญกับกลุ่มผู้ป่วยระยะท้ายที่จะ
			 เข้ามารับบริการสาธารณสุข
		 • มุมมองต่อแพทย์ในฐานะผูใ้ ห้บริการสาธารณสุข แพทย์ตอ้ งให้
			 ความส�ำคัญในการท�ำความเข้าใจและเคารพเจตนารมณ์ของผู้ป่วย
		 • ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
		 ด้วยหลักการที่แพทย์ต้องให้ความส� ำคัญในการท�ำความเข้าใจและ
เคารพเจตนารมณ์ของผู้ป่วย ท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
ปรับเข้าสูจ่ ดุ สมดุลทีท่ งั้ สองฝ่ายต่างเคารพในความคิดและข้อมูลของแต่ละฝ่าย
ผู้ป่วยเคารพความรู้เชิงวิชาชีพและจรรยาบรรณของแพทย์ แพทย์ให้คุณค่ากับ
ประสบการณ์และจิตวิญญาณของผู้ป่วย
		 • มุมมองต่อการจัดระบบบริการสุขภาพ
		 • เน้นการให้คณ
ุ ค่ากับการดูแลแบบประคับประคองทัง้ ในเชิงนโยบาย
			 และในทางปฏิบัติ
		 • ให้ ค วามส�ำ คัญ กับ การมีผู ้ ป ่ ว ยและครอบครัว เป็ น แกนกลางให้
			 กระบวนการดูแลรักษา
		 • เกิดความจ�ำเป็นที่ต้องยกระดับให้ระบบบริการปฐมภูมิเข้มแข็ง
			 มากขึ้ น ได้ รั บ การยอมรั บ ทางสั ง คมสู ง ขึ้ น และกว้ า งขวางขึ้ น
			 เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่จะมีมากขึ้นในสภาวะสังคม
			 สูงวัยที่จะมาถึง
		 • การมีนโยบายและความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
			 ด้านสาธารณสุขทีจ่ ะรองรับการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการ
			 สาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อการยืดการตายในวาระสุดท้ายของผู้ป่วย
		 • มุมองต่อสังคมและวัฒนธรรม - การตาย ครอบครัว วัฒนธรรม
			 สุขภาพ
		 • การตายถู ก ตีค วามในมุม ของสิท ธิเ หนือ ร่ า งกาย และสิท ธิที่จ ะ
			 ได้รับโอกาสในการท�ำให้ความประสงค์ของตนได้รับการปฏิบัติตาม
			 นอกจากนี้ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการตายในสังคมสมัยใหม่ถูก
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			 หยิบยกมาพูดถึงกันมากขึ้นในวงที่กว้างขึ้นอีกด้วย
		 • เกิดการทบทวนถึงบทบาทของครอบครัวในการให้การดูแลผู้ป่วย
			 ระยะท้ า ย ท่ า มกลางความท้ า ทายทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ที่
			 ครอบครัวต้องเผชิญในยุคสมัยนี้ ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่
			 ต้องท�ำให้เข้มแข็งและจะมีส่วนเอื้อต่อการแบ่งเบาภาระในระบบ
			 สาธารณสุขในส่วนของการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
		 • ความจ� ำ เป็ น ต้ อ งสร้ า งและปรั บ โลกทั ศ น์ ท างสั ง คมต่ อ ระบบ
			 การแพทย์ อาจเรียกได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมสุขภาพ
			 ให้เกิดการกระจายความรับผิดชอบจากระบบการแพทย์ที่มีภาระ
			 พึ่งพิงจนล้นบ่า มาสู่การสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว จัดกลไก
			 การดูแลที่เหมาะสมกับชุมชนและวัฒนธรรม เพื่อให้สังคมไทย
			 ก้าวเข้าสู่การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในสังคมผู้สูงวัยได้อย่างเข้มแข็ง
			 ขึน้ ซึง่ ทัง้ หมดจะส่งผลย้อนกลับไปยังการผลิตกระบวนทัศน์ ในระบบ
			 สุขภาพให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
ความส�ำคัญของการแสดงเจตนาของผู้ป่วย
ที่มีต่อการปฏิบัติงานของแพทย์พยาบาล
		 ในสังคมไทยนั้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาล
น�ำโดยแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ และอื่นๆ เป็นผู้ที่ผู้ป่วยและ
ครอบครัวให้ความเคารพนับถือ ให้ความเชื่อมั่นที่จะฝากชีวิตและความหวังไว้
ในมือ ท่านคือกลุ่มบุคคลจ�ำนวนไม่มากนักที่ท�ำหน้าที่เชื่อมต่อผู้ป่วยและ
ครอบครัวเข้ากับระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ และท่านคือคนเพียง
ไม่กี่คนที่มีโอกาสเข้าถึงและได้รับรู้ถึงประสบการณ์ช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิต
ที่มนุษย์ทุกคนย่อมปรารถนาถึง ในภาพของความสุขสงบและมีคุณภาพที่สุด
เท่าทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ อย่างไรก็ตาม การให้การดูแลในระยะท้ายจ�ำเป็นต้องเกิดขึน้
บนหลักการส�ำคัญประการหนึง่ อันเป็นหลักการทีเ่ ป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไปในโลก
คือ การจัดบริการโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และการเคารพต่อความปรารถนา
หรือเจตนารมณ์ของผู้ป่วย กล่าวคือ เราจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญอย่างมาก
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ต่อการเคารพในสิ่งที่ผู้ป่วยได้เลือก
		 อย่างไรก็ดี จากหลายๆ กรณีศึกษา ได้สะท้อนให้เห็นถึงการตีความ
ที่ ห ลากหลายของ “การแสดงเจตนาว่ า ด้ ว ยวาระสุ ด ท้ า ยของชี วิ ต ”
ความหลากหลายเหล่านีเ้ กิดขึน้ เพราะมีความแตกต่างกันในประเด็นต่างๆ เช่น
จุดเริ่มต้นของการแสดงเจตนา
• ก่อนป่วย เป็นการคิดล่วงหน้าถึงสถานการณ์ที่ยังมาไม่ถึง แต่ผู้แสดง
		 เจตนาต้องการบอกให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงความต้องการของตน
		 - หากท�ำเป็นเอกสารโดยหลักแล้วจะคล้ายกับการเขียนพินัยกรรม
			 ด้านทรัพย์สิน แต่ไม่พบว่าแพร่หลายในหมู่คนทั่วไป
		 - หากเป็นการบอกเล่าให้ครอบครัว ผู้ใกล้ชิดทราบด้วยวาจา จะ
			 ไม่ได้ถูกมองเป็นพินัยกรรมตามทัศนะของคนไทย ซึ่งพบได้บ่อยที่
			 เป็นการแสดงเจตนาด้วยวาจา เช่น พ่อแม่บอกลูกว่าไม่ต้องการ
			 ให้เจาะคอ ปั๊มหัวใจ ถ้าจะเสียชีวิตขอให้ไปอย่างไม่ทรมาน และ
			 อาจเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมครอบครัวไทยที่จะพูด
			 คุ ย กั น อย่ า งผ่ า นๆ ไม่ เ ป็ น ทางการเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งเจ็ บ เรื่ อ งตาย
			 แต่ในท้ายที่สุด สิ่งที่เคยได้ยินจากปากพ่อแม่อย่างไม่เป็นทางการ
			 เช่นนี้ ได้กลายมาเป็นข้อมูลส�ำคัญที่ครอบครัวใช้ประกอบการ
			 ก�ำหนดแผนการรักษาร่วมกับแพทย์ เมื่อผู้ป่วยเข้าสู่วาระสุดท้าย
			 และไม่อยู่ในสถานะที่จะแสดงเจตนาด้วยตนเองได้อีก
• ในขณะที่ ป ่ ว ย ซึ่ ง อาจเป็ น ไปได้ ต้ั ง แต่ จุ ด ที่ ไ ด้ รั บ ทราบการป่ ว ย
		 ไปจนถึงจุดที่ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะท้าย ซึ่งมักเป็นการแสดงความต้องการ
		 ในหลายๆด้าน เพื่อให้ผู้ป่วยได้ปลดปล่อยสิ่งที่คั่งค้างในจิตใจ
		 - เจตนาว่ า ด้ ว ยการรัก ษาในวาระท้ า ยที่ผู ้ ป ่ ว ยต้ อ งการนั้น ผู ้ ป ่ ว ย
			 ไม่จำ� เป็นต้องเลือกการปฏิเสธการรักษาเสมอไป หากผูป้ ว่ ยรวมไปถึง
			 ครอบครัวมีความประสงค์อย่างอื่น อย่างไรก็ตาม การแสดงเจตนา
			 ณ จุดนีม้ กั เป็นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการก�ำหนดแผนการรักษาและ
			 การให้การดูแลด้านต่างๆ ซึ่งจะเรียกว่าเป็นการท�ำ Advanced Care
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			 Plan (ACP) หรือแผนการรักษาล่วงหน้า ซึ่งโดยสากลนับว่าการท�ำ
			 Advanced Care Plan นั้นมีส่วนหนึ่งคือการท�ำหนังสือแสดงเจตนา
			 (Living Will) หรือมักนิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่าการท�ำพินัยกรรมชีวิต
วัตถุประสงค์
		 - กว้าง – ได้แก่ การบอกให้ทราบถึงความต้องการหลายๆ ด้าน
		 - แคบ – ได้ แ ก่ การบอกอย่ า งเจาะจงเป็ น การเฉพาะเรื่ อ ง เช่ น
			 การแสดงเจตนาไม่ ป ระสงค์ จ ะรั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ เ ป็ น ไป
			 เพื่อยื้อชีวติ ในวาระสุดท้าย ตามมาตรา 12 เป็นต้น
		 - ความเป็นทางการของการแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษานัน้ ไม่วา่ จะ
			 เริม่ ต้น ณ จุดใด และแสดงเจตนาด้วยวัตถุประสงค์ทก่ี ว้างหรือแคบ
			 สามารถท�ำได้ทั้งแบบเป็นทางการ เช่น การท�ำเอกสารและลงนาม
			 และอย่างไม่เป็นทางการโดยการบอกความประสงค์ให้ผู้เกี่ยวข้อง
			 ได้ทราบ ก็ถือว่ามีน�้ำหนักไม่ต่างกัน และแพทย์ พยาบาล ตลอดจน
			 ครอบครัวต้องให้การเคารพและถือเอาเจตนานัน้ ของผู้ป่วยเป็นทีต่ งั้
		 ผลการศึกษาพบว่า การแสดงเจตนาในบริบทการรักษาพยาบาลนัน้ มัก
จะเกิดขึ้นในกระบวนการของการให้การดูแลแบบประคับประคอง ที่ให้ความ
ส�ำคัญกับการค้นหาความต้องการของผู้ป่วย การให้การดูแลแบบองค์รวม
ซึ่ ง หมายถึ ง การดู แ ลในมิ ติ อื่ น ๆ ประกอบกั บ การให้ ก ารพยาบาล เช่ น
มิติจิตวิญญาณ ความเชื่อตามวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านอารมณ์ เป็นต้น
การดูแลแบบประคับประคองถือเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างผู้ป่วยและมาตรา 12
ที่เป็นรูปธรรม
		 ด้วยการใช้ค�ำว่าการแสดงเจตนานั้นเป็นค�ำที่กว้าง และมีหลายระดับ
และหลายรูปแบบ แต่มกั ถูกเหมารวมและเรียกทัง้ หมดว่าเป็นการท�ำ Living Will
หรือพินัยกรรมชีวิต หรือหนังสือแสดงเจตนา อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัย
พบว่าการใช้ค�ำว่า Living Will หรือพินัยกรรมชีวิต หรือหนังสือแสดงเจตนานั้น
เป็นค�ำทีไ่ ม่พงึ ใช้โดยทัว่ ไป เพราะพบว่าเป็นบ่อเกิดของความสับสน ความสับสน
นี้เองที่ท�ำให้แพทย์ไม่เห็นด้วยว่าตนมีบทบาทต่อการท� ำ Living Will หรือ
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ท�ำหนังสือแสดงเจตนา แต่แพทย์จะไม่ปฏิเสธเลยหากบอกว่าตนมีบทบาท
โดยตรงต่อการก�ำหนด Care Plan หรือการท�ำ Advanced Care Plan เพื่อการ
ให้การดูแลผู้ป่วยเกิดขึ้นอย่างราบรื่นและมีบูรณาการ
		 อย่ า งไรก็ ดี ประเด็ น ที่ ส� ำ คั ญ ที่ ต ้ อ งน� ำ มาพิ จ ารณาประกอบคื อ
สถานการณ์เกี่ยวกับการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็น และทัศนคติ
ของกลุ่มแพทย์พยาบาล เกี่ยวกับการแสดงเจตนาและสิ่งอื่นๆ อันประกอบกัน
เป็ น กระบวนการในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยระยะท้ า ย ดั ง นั้ น ในล� ำ ดั บ ต่ อ จากนี้
จะได้น�ำผลการศึกษาวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องมาน�ำเสนอดังนี้		
ผลส�ำรวจการรับรู้ของแพทย์พยาบาลต่อหนังสือแสดงเจตนา
		 การศึกษาโดย ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ และคณะ (2559) ได้ท�ำการส�ำรวจ
การรับรู้และความเข้าใจของแพทย์จ�ำนวน 101 ตัวอย่างจากโรงพยาบาล
ทั่วประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย และโรงพยาบาลสั ง กั ด
กรมการแพทย์ที่มีต่อเจตนารมณ์ของมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2550 เจาะลึกลงไปในหลายประเด็น โดยมีข้อค้นพบที่น่าสนใจ
ดังนี้
การรับรู้ของแพทย์เรื่องหนังสือแสดงเจตนา
ไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
• พบว่าแพทย์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.3) ยังคงรับรู้น้อย หรือเคยได้ยิน
		 เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ น ้ อ ย เมื่ อ เที ย บกั บ ร้ อ ยละ 3.8 ที่ มี ร ะดั บ การรั บ รู ้
		 ที่มากในเรื่องนี้
• แพทย์ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
		 โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมเป็นกลุ่ม
		 ที่มีการรับรู้เรื่องหนังสือแสดงเจตนาน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ และในขณะ
		 เดียวกันกลับพบว่าแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขนาดใหญ่นี้
		 อีกส่วนหนึ่งกลับเป็นผู้ที่มีการรับรู้มากต่อเรื่องหนังสือแสดงเจตนา
		 ด้วยเช่นกัน
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ข้อมูลการศึกษาภาคสนามพบว่าการรับรู้ที่มาก ซึ่งหมายถึงการมี
ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตนาในกลุ่มแพทย์ผู้ให้การ
รักษาผู้ป่วยระยะท้ายในโรงพยาบาลขนาดใหญ่นั้น ชัดเจนว่าเป็นผล
มาจากการที่ แ พทย์ มี โ อกาสให้ ก ารรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยระยะท้ า ยและต้ อ ง
สื่ อ สารถึ ง เรื่ อ งการเสี ย ชี วิ ต ตามธรรมชาติ ไม่ ว ่ า การสื่ อ สารของ
แพทย์นั้นจะจบลงด้วยการที่ผู้ป่วยลงนามหรือไม่ลงนามในเอกสาร
การรักษาหรือเพียงพูดด้วยวาจาและมีการจดบันทึกความประสงค์
หรือเจตนาของผู้ป่วยไว้ในแฟ้มผู้ป่วยและบันทึกทางการพยาบาล
หรืออื่นใดก็ดี
ข้ อ มู ล การศึ ก ษาภาคสนามพบว่ า การรั บ รู ้ ที่ น ้ อ ยเกี่ ย วกั บ หนั ง สื อ
แสดงเจตนาในกลุม่ แพทย์ผใู้ ห้การรักษาผูป้ ว่ ยระยะท้ายในโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ อ าจเกิ ด จากการกระจายตั ว ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งผู ้ ต อบ
แบบสอบถามซึ่งเป็นปัจจัยที่ยากจะควบคุมในการท�ำการส�ำรวจแพทย์
แพทย์ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
และโรงพยาบาลเอกชนกลั บ มี ก ารรั บ รู ้ เ รื่ อ งหนั ง สื อ แสดงเจตนา
มากกว่ากลุ่มอื่นๆ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ที่ให้ข้อมูลภาคสนามและภาคส�ำรวจ
ในครั้ ง นี้ เป็ น โรงพยาบาลที่ มี น โยบายและความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ
ของบุ ค ลากรอย่ า งมากต่ อ การขั บ เคลื่ อ นงานดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยระยะท้ า ย
ซึ่งส่งผลมายังผลการส�ำรวจที่สะท้อนการรับรู้ที่มาก อย่างไรก็ตาม
ไม่อาจน�ำข้อค้นพบครัง้ นีเ้ ป็นข้อสรุปหรือน�ำไปอนุมานได้วา่ โรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย์จะมีลักษณะเช่นนี้โดยทั่วไป หรือไม่ อย่างไร
ส�ำหรับกรณีของโรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากธรรมชาติและจุดยืน
ทางธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชนท� ำให้ต้องพึงระวังเป็นอย่างมาก
เรื่ อ งการฟ้ อ งร้ อ งที่ อ าจเกิ ด จากความเข้ า ใจผิ ด และประสบการณ์
ไม่พึงประสงค์จากการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย โดยโรงพยาบาล
เอกชนที่ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ภาคสนามและภาคส� ำ รวจในครั้ ง นี้ ส ะท้ อ นถึ ง
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ความล�ำบากใจที่จะมีคนไข้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาล
ไม่พยายามท�ำให้ปรากฎชัดแก่ญาติผู้ป่วยและทุกฝ่ายว่าได้พยายาม
อย่างเต็มที่แล้วในการรักษาชีวิตผู้ป่วย ดังนั้นท่าทีของโรงพยาบาล
เอกชนต่ อ เรื่ อ งนี้ คื อ หาหนทาง วิ ธีก าร และกลไกป้ อ งกั น จากการ
ถูกฟ้องร้อง ซึ่งหนังสือแสดงเจตนาเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะถูกน�ำมาใช้
หากโรงพยาบาลต้ อ งรั บ มื อ กั บ ผู ้ ป ่ ว ยที่ ม าเสี ย ชี วิ ต ที่ โ รงพยาบาล
ถึงกระนั้นก็ตามการใช้หนังสือแสดงเจตนา ถือว่ายังไม่แพร่หลาย
หรือ เป็ น ธรรมเนีย มปฏิบัติใ นโรงพยาบาลเอกชน ด้ ว ยเหตุผ ลที่ว ่ า
โดยธรรมชาติของระบบสาธารณสุขประเทศไทยแล้ว การตายมักเกิด
ในโรงพยาบาลเอกชนน้ อ ยกว่ า ในโรงพยาบาลรั ฐ อาจเป็ น เพราะ
การรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และมักเป็น
เงินที่ผู้ป่วยและครอบครัวต้องจ่ายออกจากกระเป๋าตนเอง รวมทั้งกรณี
ที่ผู้ป่วยอาจเชื่อมั่นในศักยภาพของโรงพยาบาลรัฐใหญ่ๆ ในการรักษา
โรคซับซ้อนและโรคในระยะคุกคามมากกว่า ดังนัน้ เมือ่ ถึงจุดหนึง่ ผู้ป่วย
มักจะขอย้ายไปรักษาต่อในโรงพยาบาลรัฐ ส่งผลให้การเสียชีวติ เกิดขึน้
ในโรงพยาบาลรัฐมากกว่าในโรงพยาบาลเอกชน

		 ข้อมูลข้างต้นสะท้อนการขาดความสนใจของแพทย์พยาบาล (วัดโดยระดับ
การรับรูท้ นี่ อ้ ย) อันเป็นผลจากการเป็นสังคมแพทยานุวตั ร และระบบการแพทย์
แบบ Curative ดังที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ โดยธรรมเนียมปฏิบัติของการรักษา
อย่างเต็มที่ที่สุด มีผลดีอย่างเป็นรูปธรรมต่อการปฏิบัติงานของแพทย์ ดังนี้
• เป็นสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ในฝั่งแพทย์ เนื่องจากแพทย์จะไม่ต้องกังวล
		 ว่าผู้ป่วยและครอบครัวจะเห็นว่าแพทย์ไม่ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างดี
		 และอาจน�ำไปสู่การฟ้องร้องได้
• เป็นสิง่ ทีจ่ ะเกิดประโยชน์ในฝั่งครอบครัวหรือญาติใกล้ชดิ ผู้ป่วย ทีจ่ ะได้
		 แสดงออกว่าได้ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ ไม่มีผู้ใดจะสามารถ
		 ครหาได้
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เป็ น สิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด หรื อ ไม่ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นฝั ่ ง ผู ้ ป ่ ว ยระยะท้ า ยเอง
หากไม่ใช่ความประสงค์ของผู้ป่วย เนื่องจากการรักษาอย่างเต็มที่ที่สุด
ในวาระท้ายนั้น มักเป็นการพยายามท�ำทุกวิถีทางเพื่อยืดลมหายใจ
ของผู ้ ป ่ ว ยให้ ไ ด้ น านที่ สุ ด ซึ่ ง เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ที่ ต ้ อ งใช้ วิ ธีที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
ความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งต่อผู้ป่วย เช่น การเจาะคอ เจาะท้องเพื่อ
ใส่ท่อให้อาหาร การท�ำเคมีบ�ำบัด การฉายรังสี ฯลฯ ด้วยการปฏิบัติ
เช่นนี้ ผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิตยิ่งไม่มีโอกาสอยู่อย่างสงบ หรือ
ได้เตรียมพร้อมทางจิตวิญญาณ ได้ท�ำในสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขสงบ
ทางจิตใจ จนสามารถปล่อยวางและเตรียมพร้อมที่จะจากไปได้อย่าง
มีคุณภาพ ที่ส�ำคัญยิ่งคือวิธีการยืดลมหายใจดังกล่าวมักเกิดขึ้นโดยที่
ผู้ป่วยไม่มีสิทธิตัดสินใจหรือสามารถคัดค้านได้เพราะแพทย์ พยาบาล
ตลอดจนครอบครัว / ญาติใกล้ชดิ มุง่ เน้นการรักษาอย่างเต็มทีท่ สี่ ดุ และ
ผูป้ ว่ ยเอง ไม่เคยมีโอกาสได้รบั ทราบนักว่าการตายนัน้ เป็นสิง่ ทีต่ นมีสทิ ธิ์
ในการแสดงเจตนาได้และไม่มีโอกาสพูดคุยกับครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด
ว่าตนต้องการอย่างไร ดังนั้นในนาทีวิกฤตของความเป็นความตาย
ร่างกายของผู้ป่วยอันเป็นบ้านของจิตวิญญาณ จึงมีสภาพไม่ต่างจาก
วัตถุทถี่ ูกกระท�ำโดยธรรมเนียมการรักษาแบบยือ้ ชีวติ และยืดความตาย
การรักษาอย่างเต็มที่ที่สุดจะท�ำให้ผู้ป่วยยอมรับ (ยอมจ�ำนน) และ
จะเลือกการปฏิเสธการรักษาที่ท�ำให้เกิดความทุกข์ทรมานเอง

		 แม้ โ ดยภาพรวมอาจกล่ า วได้ ว ่ า ความเป็ น สั ง คมนิ ย มการรั ก ษา
อย่างเข้มข้น และการพึ่งพิงระบบการแพทย์อย่างสูงในภาคประชาชนนั้น
ส่งผลให้เกิดข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับการแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษา กล่าวคือ
เราไม่พบว่ามีประชาชนทั่วไปรับรู้ เข้าใจ และแสดงเจตนากันในวงกว้าง
ด้วยเหตุนจี้ งึ ท�ำให้โรงพยาบาลขาดแรงจูงใจทีจ่ ะให้ความสนใจและเตรียมพร้อม
ที่จะรองรับการแสดงเจตนาของผู้ป่วย อย่างไรก็ดี ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการ
ลงพื้ น ที่ ศึ ก ษาโรงพยาบาลพบว่ า สิ่ ง ที่ เ ป็ น ข้ อ จ�ำ กั ด ทั้ ง หลายเหล่ า นี้ นั้ น ถู ก
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ถ่วงน�้ำหนักด้วยสถานการณ์บางอย่างที่ท�ำให้เกิดความสนใจที่จะก�ำหนด
นโยบายเพื่อวางระบบหรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
ส่งผลให้โรงพยาบาลเกือบทุกแห่งเสมือนมี “จุดเชื่อมต่อ” ที่จะเอื้อให้เกิด
กระบวนการสื่ อ สารเพื่ อ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยมี โ อกาสได้ แ สดงเจตนาฯ โดยปริ ย าย
ไม่ว่าเจตนานั้นจะเป็นไปโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อการปฏิเสธการรักษาหรือไม่
สถานการณ์เหล่านั้น ได้แก่
• ประสบการณ์ทแี่ พทย์ พยาบาลเห็นผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายทุกข์ทรมาน
		 จากการเจ็ บ ป่ ว ยและการยื้ อ ชี วิ ต โดยปราศจากคุ ณ ภาพชี วิ ต
		 เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการรวมตัวกันของพยาบาลและแพทย์
		 กลุ่มหนึ่งที่ต้องการพัฒนางานการให้การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย และ
		 ค่อยๆ กลายมาเป็นหน่วยหรือกลุ่มงานหรือฝ่ายการดูแลผู้ป่วยแบบ
		 ประคับประคองในที่สุด
• การแพร่ ห ลายและขยายวงกว้ า งของแนวคิ ด การดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย
		 แบบประคั บ ประคอง (Palliative Care) ที่ ผ สมผสานเข้ า กั บ
		 การท�ำงานของพยาบาลและแพทย์กลุ่มที่มีความสนใจอยู่แล้ว และ
		 เกิ ด เป็ น แรงขั บ เคลื่ อ นที่ ยิ่ ง ใหญ่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยการดู แ ล
		 แบบประคับประคองที่เข้มเข็ง ทั้งในรูปสมาคม หรือเครือข่ายอย่าง
		 ไม่เป็นทางการ
• นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่เข้ามารองรับการเติบโตของ
		 การดูแลแบบประคับประคอง และก�ำหนดให้ทุกโรงพยาบาลต้องมี
		 Palliative Care เป็นทางเลือกส�ำหรับผู้ป่วยในปี พ.ศ. 2557
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การด�ำเนินงานในระดับโรงพยาบาล
เพื่อรองรับการแสดงเจตนาของผู้ป่วย
		 แม้ระดับการรับรู้ของแพทย์เกี่ยวกับการมีอยู่สิทธิผู้ป่วย ที่จะสามารถ
แสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดชีวิตในวาระ
สุดท้ายของตน ตามเจตนารมณ์แห่งมาตรา 12 นั้น จะอยู่ในระดับที่น้อย
แต่ในระดับโรงพยาบาลแล้วนั้นการรองรับการแสดงเจตนาของผู้ป่วยได้ถูก
ขั บ เคลื่ อ นไปพร้ อ มๆ กั บ การยกระดั บ การดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยด้ ว ยการแพทย์
แบบประคับประคอง (Palliative Medicine) ซึ่งได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ
ในหมู่แพทย์ พยาบาล ทั้งยังเป็นทิศทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการตอบรับจาก
สาธารณะมากขึ้นเรื่อยๆ
		 หลักการและกระบวนการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองนั้นท�ำให้เกิด
การเชื่อมต่อระหว่างผู้ป่วย ครอบครัว และแพทย์ พยาบาล รวมไปถึงชุมชน
และสังคมอย่างกว้างขวาง ทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่และโอกาสให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวได้รว่ มกับบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ าน เช่น แพทย์และพยาบาลในการค้นหา
และเดินไปสู่สิ่งที่เป็นความปรารถนาสุดท้ายของผู้ป่วย ผ่านกระบวนการและ
กิจกรรมที่ท�ำให้เกิดการสื่อสารระหว่างทุกฝ่ายในลักษณะต่างๆ การสื่อสารจะ
เป็นหัวใจส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างทุกฝ่าย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ระหว่างผูม้ บี ทบาทส�ำคัญ 3 ฝ่าย ในกระบวนการดูแลรักษา อันประกอบ
ไปด้วย ผู้ป่วย ครอบครัว / ผู้ใกล้ชิด และแพทย์ พยาบาล ท�ำให้ทุกฝ่ายมี
ความเข้าใจซึง่ กันและกัน เห็นอกเห็นใจกัน รับฟัง จนน�ำไปสู่การไว้เนื้อเชื่อใจกัน
ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้กระบวนการดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายสามารถด�ำเนินไปได้
อย่างราบรื่นที่สุด โดยมีผลดีเกิดขึ้นกับผู้ป่วยมากที่สุด และการค้นหาความ
ปรารถนาในกระบวนการสือ่ สารของ Palliative Care เช่นนี้ โดยนัยยะแล้วผู้ป่วย
จะได้แสดงเจตนาของตน ได้บอกเล่าหรือแจ้งความประสงค์ทงั้ อย่างเป็นทางการ
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และไม่เป็นทางการในเรื่องต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ และสิ่งที่ผู้ป่วยจ�ำเป็น
ต้องพิจารณาอย่างขาดเสียไม่ได้ คือ แผนการรักษาของตนเอง โดยแพทย์จะมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูลด้านการพยากรณ์โรคและความเสี่ยงต่างๆ ส่วนการ
ตัดสินใจเป็นอ�ำนาจและสิทธิของผู้ป่วย โดยมีครอบครัวและผู้ใกล้ชิดช่วยให้
ผู้ป่วยสามารถบริหารจัดการท�ำให้ความประสงค์ของตนลุล่วงได้
		 อีกไม่นานนี้ สังคมไทยจะเข้าสู่ความเป็นสังคมสูงวัยอย่างเต็มตัว
เป็นสถานการณ์ที่สังคมจะมีสัดส่วนของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า
ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ ผลการวิจัย ชี้ชัดว่าเมื่อมี
ประชากรสูงอายุมาก จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบและความชุกของโรค
โดยโรคที่เกี่ยวกับความเสื่อมของอวัยวะจะเพิ่มมากขึ้นและย่อมต้องน�ำมาสู่
ความต้องการที่จะได้รับการดูแลระยะยาว ซึ่งส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ทั้งในภาครัฐ กองทุนต่างๆ ในภาคเอกชน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่บุคคลต้องจ่าย
ในวาระท้ายก่อนเสียชีวิตที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก สิ่งที่ควรพิจารณาอีกเรื่อง
หนึ่งนอกจากประเด็นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ในวาระท้าย คือ ประชากรสูงอายุ
เหล่านีจ้ ะใช้ชวี ติ ในวาระท้ายอย่างไร เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดเชิงสังคมทีป่ ระเทศไทย
เผชิญอยู่และจะมีผลต่อการใช้ชวี ิตอย่างโดดเดี่ยวของผู้สูงอายุ เช่น อัตราการ
แต่งงาน / การหย่าร้างที่เพิ่มสูงขึ้น การไม่มีบุตร การอยู่ตัวคนเดียว ฯลฯ
จะมีระบบสังคม ระบบสาธารณสุข หรือแม้แต่ระบบเศรษฐกิจ และการเมือง
แบบใดที่จะตอบโจทย์ของสังคมที่มีความต้องการเชิงสุขภาพในระยะท้ายที่สูง
เช่นนี้บ้าง

102 สุ ข สุ ด ท้ า ย ที่ เ ลื อ ก ไ ด้

ดังนัน้ เรือ่ งของการก้าวสูส่ งั คมสูงวัยจึงนับเป็นความท้าทายเชิงนโยบาย
สาธารณะของประเทศที่ส�าคัญยิ่ง และภาระก้อนใหญ่คงจะตกอยู่ที่ระบบ
การแพทย์การสาธารณสุขมากกว่าระบบอื่น จะเกิดค�าถามตามมาว่าระบบ
การแพทย์จะปรับตัวอย่างไรต่อภาวะดังกล่าว และหนึ่งในทิศทางที่ทุกฝ่าย
ตลอดจนกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความส�าคัญในระดับนโยบาย คือการพัฒนา
ระบบการให้การดูแลผู้ป่วยตามแนวทางประคับประคอง (Palliative Care) และ
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดบริการแบบ Hospice Care ภายใต้กรอบ
แนวคิดของ Palliative Care และ Hospice Care ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ ไม่อาจ
จัดขึน้ โดยเป็นอิสระจากเงือ่ นไขทางสังคมและวัฒนธรรม สังคมและวัฒนธรรม
ของความเป็นสมัยใหม่ได้สงั่ สมภัยและความเสีย่ งไว้มากเพียงพอทีจ่ ะส่งผลร้าย
แรงในอีกไม่ช้า ผู้สูงอายุรวมถึงผู้ป่วยระยะท้ายในอนาคตคงจะต้องใช้ชีวิตอยู่
กับโรคมากกว่าปราศจากโรค
คงเป็นเวลาอันสมควรแล้วที่ทุกฝ่ายต้องท�าความเข้าใจอย่างจริงจัง
ถึงบทบาทที่ตนเองพึงมีต่อวาระสุดท้ายของตน ของบุคคลใกล้ชิด และของ
เพื่อนมนุษย์คนอืน่ ๆ จะด้วยมุมมองแบบมนุษยธรรม หน้าทีน่ ยิ ม หรือแม้แต่มมุ
มองแบบสิทธิ์ก็ตาม และก็ถึงเวลาแล้วมิใช่หรือที่เราทุกคนต้องร่วมกันสร้าง
วัฒนธรรมสุขภาพที่จะส่งเสริมให้เกิดความคิดและการปฏิบัติที่สมเหตุสมผล
อันหมายถึง ตนเองมีบทบาทและหน้าที่ในการดูแลตนเอง พึ่งพิงระบบสุขภาพ
อย่างเหมาะสม เตรียมความพร้อมทางกายและใจ ในขณะเดียวกันระบบ
สุขภาพที่มีแพทย์ พยาบาลเป็นหัวใจหลักก็ต้องมีความพร้อมที่ไม่ใช่เฉพาะ
ความพร้อมในทางคลินิกและเทคโนโลยี แต่เป็นความพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อ
รองรับความเปลีย่ นแปลงในทางความคิดของสังคมทีจ่ ะส่งผลต่อความคาดหวัง
ต่อบริการสุขภาพในอนาคตอีกด้วย
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- นพ.กิติพล นาควิโรจน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
การวางแผนการดูแลตนเองล่วงหน้า (Advance Care Planning) เป็น
กระบวนการต่อเนือ่ งในการคิดและบอกความต้องการของผู้ป่วย ว่าต้องการให้
คนอืน่ ๆ (ซึง่ รวมทัง้ ทีมแพทย์และครอบครัว) ดูแลเขาอย่างไรบ้างในระยะสุดท้าย
หรือในวันที่เขาไม่สามารถพูดบอกความต้องการของตนเองได้ เป็นการคิดอยู่
บนพื้นฐานของความเป็นตนเองของผู้ป่วย โดยที่แพทย์เป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลถึง
ข้อดีหรือข้อเสียของการ “เลือก” หรือ “ไม่เลือก” รับการรักษาหรือดูแลแต่ละ
วิธี กระบวนการนี้สามารถลดภาระของครอบครัวในการต้องท�าหน้าที่ตัดสินใจ
แทนผูป้ ว่ ย ซึง่ หลายครัง้ ทีส่ มาชิกในครอบครัวก็ไม่เคยพูดคุยหรือทราบว่าทีจ่ ริง
แล้วผู้ป่วยเองต้องการให้ดูแลอย่างไร เมื่อป่วยหนักอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถ
แสดงความต้องการของตนเองหรือตัดสินใจเองได้ แม้ว่าสมาชิกในครอบครัว
พยายามตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานว่าสิ่งที่ตัดสินใจไปนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
ส�าหรับผู้ป่วย จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า มีหลายครั้งที่สมาชิกในครอบครัว
รูส้ กึ กลัว กังวล หรือรูส้ กึ ผิดต่อการตัดสินใจแทนผูป้ ว่ ย จนกระทัง่ มีความขัดแย้ง
ระหว่างสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ดูแล เนื่องจากมีมุมมองต่อความเจ็บป่วย
ของผู้ป่วยและความเห็นเรื่องการดูแลแตกต่างกัน ดังนั้นการท�าแผนการดูแล
ตนเองล่วงหน้า (Advance Care Planning) จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้
ทีมสุขภาพที่ดูแลและครอบครัวทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย และ
สามารถให้การดูแลที่ดีที่สดุ ตรงตามที่ผู้ป่วยต้องการ
การวางแผนการดูแลตนเองล่วงหน้าไม่จ�าเป็นต้องตัดสินใจให้เสร็จสิ้น
ในครั้งเดียว เมื่อการด�าเนินโรคเปลี่ยนหรือสถานการณ์ในชีวิตของผู้ป่วย
เปลี่ยนแปลงไป ผู้ป่วยก็สามารถทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงความต้องการของ
ตนเองได้ใหม่ ซึ่งแตกต่างจากหนังสือแสดงเจตนาฯ ที่เป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของการวางแผนการดูแลตนเองล่วงหน้า ที่เป็นการบันทึกผลของการตัดสินใจ
เฉพาะด้านแต่ละอย่างไว้ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า หนังสือแสดงเจตนาฯ หรือ
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“Living Will” เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการ “Advance Care Planning” แต่ความ
ส�าคัญของ Advance Care Planning อยู่ที่การได้พูดคุยและผ่านการคิดร่วมกัน
อย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ป่วย ครอบครัว และแพทย์ที่ดูแล
แผนการดูแลตนเองล่วงหน้า (Advance Care Planning)
ประกอบด้วยข้อมูลส�าคัญใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่
1. ความต้องการของผูป้ ว่ ยและครอบครัวทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแล
(Patient and Family Preference) เช่น
• ความเข้ า ใจของผู ้ ป ่ ว ยเกี่ ย วกั บ ตั ว โรคหรื อ ระยะของโรค
ในปัจจุบัน การด�าเนินโรคในอนาคต และทางเลือกในการรักษา
• ความต้องการหรือสิง่ ทีเ่ ป็นเป้าหมายหลักในการดูแลจากมุมมอง
ของผู ้ ป่ ว ย ครอบครัว ผู ้ ดู แ ล และผู ้ ใ กล้ ชิด ที่มีส ่ ว นส�า คัญ
ในการตัดสินใจเรื่องการดูแล
• ความรู ้ สึก ความเชื่อ ค่ า นิย ม วัฒ นธรรม และบริบ ททาง
ครอบครัวหรือสังคมอื่นๆ ของผู้ป่วย
2. การแสดงเจตนาล่วงหน้า (Advance Decision / Advance
Directives / Living Will) คือ การทีผ่ ปู้ ว่ ยแสดงเจตนาล่วงหน้าถึงความต้องการ
ของตนเองในการให้บุคลากรด้านสาธารณสุขดูแลรักษาหรือเลือกปฏิเสธ
การรักษาในประเด็นใดบ้างเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ในการแสดงเจตนาดังกล่าว ผูป้ ว่ ยสามารถท�าในรูปแบบของหนังสือแสดงเจตนา
ไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข (Living Will) เพื่อสื่อสารให้บุคลากรที่
เกีย่ วข้องรับทราบเจตนาของตนเอง การแสดงเจตนาล่วงหน้านีจ้ ะมีผลก็ตอ่ เมือ่
ผู้ป่วยตกอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถแสดงความต้องการของตนเองได้เท่านั้น
3. บุคคลที่ผู้ป่วยมอบหมายให้ท�าหน้าที่ตัดสินใจแทน ในกรณีที่
ตนเองตกอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถแสดงความต้องการได้ (Power of
Attorney / Patient Proxy) หน้าที่ของผู้ที่ท�าหน้าที่ตัดสินใจแทนผู้ป่วย
คือ บอกความต้องการของผู้ป่วยให้แก่บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
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ได้ทราบ และตัดสินใจเลือกการดูแลรักษาที่เหมาะสมที่สุดที่ไม่ขัดแย้งกับ
สิ่งที่ผู้ป่วยแสดงไว้ในหนังสือแสดงเจตนาฯ ในกรณีที่สถานการณ์ที่จ�าเป็น
ต้องตัดสินใจ แต่ไม่เคยมีการระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนาฯ ล่วงหน้ามาก่อน
ผู้ที่ท�าหน้าที่ตัดสินใจแทนผู้ป่วยควรพูดคุยกับทีมที่ดูแลรักษาร่วมกันเพื่อเลือก
การดูแลรักษาที่เหมาะสมที่สุด โดยยึดเป้าหมายหลักของการดูแลตามที่
ผู้ป่วยได้เคยแสดงไว้ในหนังสือแสดงเจตนา ประกอบกับพิจารณาถึงอุปนิสัย
ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม และบริบททางสังคมอื่นๆ ของผู้ป่วย ว่าหาก
ผู ้ ป ่ ว ยยั ง มี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะดี อ ยู ่ ผู ้ ป ่ ว ยน่ า จะเลื อ กแนวทางการดู แ ลใน
ลักษณะใด
ความต้องการของ
ผู้ป่วยและครอบครัว
ในการดูแล

แผนการดูแล
ตนเองล่วงหน้า
การแสดงเจตนา
ล่วงหน้าหรือหนังสือ
แสดงเจตนา

บุคคลที่ป่วย
มอบหมายให้ทา� หน้าที่
ตัดสินใจแทน

องค์ประกอบที่ส�าคัญของการท�าแผนการดูแลตนเองล่วงหน้า
(Advance Care Planing)
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องค์ประกอบที่ส�าคัญของการท�าแผน
การดูแลตนเองล่วงหน้า (Advance Care Planing)
อย่างไรก็ตาม ไม่แนะน�าให้บุคลากรทางการแพทย์ท�าแผนการดูแลตนเอง
ล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ป่วยทุกรายโดยไม่ได้ประเมินว่าผู้ป่วย
สมัครใจหรือพร้อมพูดคุยในประเด็นดังกล่าวหรือไม่
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการวางแผนการดูแลตนเองล่วงหน้า ประกอบด้วย
1. เอกสารระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยเรื่องแผนการดูแลล่วงหน้า
ในเอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย
• รายละเอียดของวันที่ เวลา และผู้เข้าร่วมในการพูดคุย
• ความเข้าใจของผู้ป่วยเกี่ยวกับตัวโรค การด�าเนินโรค และทางเลือก
ในการรักษา
• ความต้ อ งการของผู ้ ป ่ ว ยและสิ่ ง ที่ เ ป็ น เป้ า หมายหลั ก ในการดู แ ล
จากมุมมองของผู้ป่วย
• ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเห็นและความต้องการของสมาชิก
ในครอบครัว ความเห็นของผู้ดูแล ความรู้สึก ความเชื่อ ค่านิยม
วัฒนธรรม และบริบททางสังคมอื่นๆ ของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลรักษา เป็นต้น
2. หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขฯ (Living Will)
หลักการทีส่ า� คัญของการช่วยให้ผปู้ ว่ ยได้วางแผนการดูแลตนเองล่วงหน้า
(Advance Care Planning)
• ผู้ป่วยต้องสมัครใจหรือพร้อมพูดคุยในประเด็นดังกล่าว
• ท�าความเข้าใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัวว่าการวางแผนการดูแลตนเอง
ล่วงหน้าเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งที่จะสื่อสารความต้องการของผู้ป่วย
ให้แก่ทีมสุขภาพที่ดูแล เป็นแนวทางให้ทีมที่ดูแลรักษาใช้ประกอบ
การพิจารณาเรื่องการดูแลรักษาในอนาคต และแผนการดูแลตนเอง
ล่วงหน้านี้สามารถปรับเปลี่ยนแปลงได้หากผู้ป่วยต้องการ
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• บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยในทุกสาขาวิชาชีพ สามารถ
ช่วยให้ผู้ป่วยท�าแผนการดูแลตนเองล่วงหน้า (Advance Care Planning)
ได้ อย่างไรก็ตามบุคลากรที่จะด�าเนินการดังกล่าว ควรมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
- เป็นผู้ตรวจวินจิ ฉัยหรือดูแลอาการผู้ป่วยโดยตรง
- ยินดีรับฟังและเข้าใจความต้องการของผู้ป่วยโดยใช้ผู้ป่วย
เป็นศูนย์กลาง (Patient - Centered Approach)
- สามารถอธิบายข้อมูลที่ส�าคัญเกี่ยวกับตัวโรค ทางเลือกของ
การดูแล และผลที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละทางเลือก เพื่อให้ผู้ป่วย
สามารถตัดสินใจวางแผนการดูแลตนเองล่วงหน้าได้
- เข้าใจข้อจ�ากัดของตนเองในการให้ค�าปรึกษา และสามารถ
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลที่ดีที่สุด
ในการตัดสินใจ
- ให้ความเคารพต่อความเชื่อ ความแตกต่างทางด้านศาสนา
วัฒนธรรม และบริบททางสังคมอื่นๆ ของผู้ป่วย
- สามารถประเมินสติสมั ปชัญญะของผูป้ ว่ ยในการก�าหนดเจตนา
ของตนเองได้อย่างอิสระ (Decision Capacity)
3. หากเป็นไปได้และผู้ป่วยยินยอม ควรแนะน�าให้สมาชิกในครอบครัว
เข้าร่วมรับฟังความต้องการของผู้ป่วย หรือแนะน�าให้ผู้ป่วยพูดคุยกับคน
ในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเกี่ยวกับความต้องการของตนเองเสมอ
4. หลั ง การพู ด คุ ย ควรมี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงในเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยก่อนบันทึกควรขออนุญาตผู้ป่วยทุกครั้ง

108 สุ ข สุ ด ท้ า ย ที่ เ ลื อ ก ไ ด้

ค�าแนะน�าการท�า Advance Care Planning
ส�าหรับคนทั่วไป
ทาง Canadian Hospice Palliative Care Association แนะน�าให้ผู้ป่วย
หรือบุคคลทั่วไปสามารถท�า Advance Care Planning โดยมีกระบวนการส�าคัญ
5 ขั้น คือ
1. คิด (Think) เป็นการคิดถึง
• สิ่งที่มีความส�าคัญหรือมีความหมายกับตัวเอง เช่น บางคนให้
ความส�าคัญกับความเป็นส่วนตัว ต้องการมีอสิ ระสามารถเคลือ่ นไหว
หรือท�าอะไรด้วยตนเองได้ ต้องการพูดคุยกับคนรอบข้าง และ
ครอบครัวได้ เป็นต้น
• สถานการณ์เมื่อป่วยหนักหรืออาการทรุดลง มีอะไรบ้างที่ยอมรับ
ไม่ ไ ด้ เช่ น บางคนไม่ อ ยากให้ ยื้ อ ชี วิ ต ไว้ กั บ เครื่ อ งช่ ว ยหายใจ
หากโรคที่เป็นไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้อีก ไม่ต้องการให้
เจ็บปวดหรือทรมาน ไม่ต้องการให้เป็นภาระของคนอื่นๆ และ
ครอบครัว เป็นต้น
• ความกลัวหรือความวิตกกังวลหากว่าโรคทรุดลง มีอะไรบ้างที่ห่วง
หรือกังวล
• ใครบ้างน่าจะเป็นคนเข้าใจความต้องการของเรามากที่สุด และ
สามารถตัดสินใจเรื่องการรักษาพยาบาลให้แก่ตัวเราได้ ในวันที่
หมดสติหรือสื่อสารไม่ได้ คนที่จะรู้จักและเข้าใจความคิดของเรา
มากที่ สุ ด อาจจะไม่ จ� า เป็ น ต้ อ งเป็ น คนในครอบครั ว ก็ ไ ด้ เช่ น
เพื่อนสนิท หรือคนที่ไว้วางใจ
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• เราให้ ค วามส� า คั ญ กั บ ความต้ อ งการหรื อ ความคิ ด ของคนอื่ น ๆ
มากน้อยแค่ไหน เช่น คนในครอบครัว ในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ
เรื่ อ งการดู แ ลรั ก ษา หรื อ ความต้ อ งการของตนเองถื อ ว่ า เป็ น
เรื่องที่ส�าคัญที่สุด
• หากป่วยหนักมากและก�าลังจะเสียชีวิต อยากใช้ชีวิตในช่วงสุดท้าย
ที่ไหน อยู่ที่บ้านหรือโรงพยาบาลหรือที่อื่นๆ อยากให้คนอื่นปฏิบัติ
หรือดูแลอะไรแก่ตัวเราบ้างเพื่อให้สามารถจากไปอย่างสงบใน
ระยะท้าย
2. เรียนรู้ (Learn) ผูป้ ว่ ยควรเรียนรูเ้ กีย่ วกับทางเลือกในการดูแลรักษา
ที่เกี่ยวข้องและข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธี เช่น ทางเลือกในการดูแลอาการปวด
และอาการอื่นๆ การให้อาหารทางสายยางหรือหลอดเลือด การใช้เครื่องช่วย
หายใจ และการปั้มหัวใจ เป็นต้น ข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลที่ผู้ป่วยควรถามและ
เรียนรู้จากแพทย์เจ้าของไข้ท่คี ุ้นเคยกัน
3. ตัดสินใจ (Decide) ว่าใครจะเป็นคนตัดสินใจหรือบอกความ
ต้องการของเราแก่แพทย์ที่ดูแลในวันที่เราหมดสติหรือไม่สามารถสื่อสารได้
คนๆ นั้นอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนอื่นๆ เช่น เพื่อนสนิท ก็ได้
4. พูดคุย (Talk) ผูป้ ว่ ยหลายรายได้เริม่ วางแผนให้ตนเองไว้แล้วตัง้ แต่
ทราบว่าป่วยเป็นโรคทีร่ กั ษาไม่หายและอาจจะทรุดลง ผูป้ ว่ ยบางรายเลือกทีจ่ ะ
เก็บเรือ่ งนีไ้ ว้กบั ตัวเองเพียงคนเดียว แต่ไม่ได้สอื่ สารให้คนรอบข้างได้ทราบความ
ต้องการของตนเอง การเริ่มพูดคุยในประเด็นดังกล่าวไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย
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ทั้งในแง่ของความรู้สึกของตัวผู้ป่วยเองที่ไม่อยากคิดถึงวันที่อาการแย่ลง
หรือความตายที่ก�าลังใกล้เข้ามา และความกลัวว่าคนรอบข้างจะเสียก�าลังใจ
หรือไม่สบายใจทีผ่ ปู้ ว่ ยพูดคุยเรือ่ งดังกล่าว อย่างไรก็ตามการเริม่ พูดคุยในเวลา
ที่เหมาะสมเป็นเรื่องจ�าเป็น เพราะไม่มีใครทราบว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้น
บ้าง และไม่จ�าเป็นต้องพูดคุยทั้งหมดในครั้งเดียว อาจจะเริ่มจากเรื่องง่ายๆ
เช่น เล่าประสบการณ์ที่เคยเห็นคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวป่วยหนักและ
ได้รับการดูแลบางอย่าง จากนั้นจึงค่อยบอกว่าเราต้องการหรือไม่ต้องการ
ให้ ดู แ ลอย่ า งไรบ้ า ง หรื อ บางครอบครั ว ใช้ วิ ธีสื่ อ สารผ่ า นละครที วี เช่ น
บอกเปรยๆ ว่า หากพ่อป่วยหนักเหมือนในละคร ลูกๆ ไม่ตอ้ งยือ้ ชีวติ ไว้ แต่ดูแล
เพียงให้ไม่เจ็บปวดหรือทรมานก็พอ ก็เป็นวิธีการสื่อสารบอกความต้องการ
อี ก รู ป แบบหนึ่ ง ดั ง นั้ น การพู ด คุ ย บอกความต้ อ งการแก่ ตั ว แทนของเรา
(Power of Attorney, Proxy) ครอบครัว และทีมแพทย์ทดี่ แู ล จึงเป็นเรือ่ งทีส่ า� คัญ
5. บันทึก (Record) หลังจากได้พูดคุยกับคนอื่นๆ แล้ว ให้บันทึก
ความต้ อ งการของตนเองหรื อ สิ่ ง ที่ ไ ด้ ตั ด สิ น ใจแล้ ว ลงในแบบฟอร์ ม หรื อ
หนังสือแสดงเจตนาฯ (Living Will) ผู้ป่วยบางรายอาจจะเลือกที่จะบันทึก
เป็ น วิ ดี โ อแทนก็ ส ามารถท� า ได้ สิ่ ง ที่ บั น ทึ ก นี้ ส ามารถน� า กลั บ มาทบทวน
หรือปรับเปลีย่ นได้หากสถานการณ์หรือบริบทเปลีย่ นไป การบันทึกไว้จะได้เป็น
สิ่งที่แทนความต้องการของเรา จากการตัดสินของเราขณะที่มีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณ์ เพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจและเคารพความต้องการของเราในห้วงสุดท้าย
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บทสุดท้าย ดีไซน์ได้

- วีรมลล์ จันทรดี ผู้ช�านาญการพิเศษนักสังคมสงเคราะห์ 7
ศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
“ท่านเคยสัง่ เสียไว้หรือไม่วา่ หากการรักษาไม่หายขาด ท่านต้องการการ
ดูแลอย่างไรบ้าง”
“หรือหากเกิดภาวะฉุกเฉินให้ใส่ท่อ หรือปั๊มหัวใจหรือเปล่า”
“ท่านเคยบอกหรือเปรยๆ หรือไม่ว่าท่านอยากใช้ชีวิตช่วงท้ายที่บ้าน
หรือที่โรงพยาบาล”
หลายค� า ถามที่ แ พทย์ ใ ห้ ภ รรยาและลู ก ทั้ ง สามคนของคุ ณ ลุ ง สนั่ น
ช่วยกันตัดสินใจ ความเครียด ความกังวล และล�าบากใจที่จะตอบจึงตกอยู่กับ
ญาติๆ เพราะครอบครัวไม่เคยคุยกันประเด็นนี้ ความยุ่งยากในการตัดสินใจ
เช่นนี้ของครอบครัวและทีมผู้รักษา คงไม่เกิดขึ้นหากลุงสนั่นได้วางแผนชีวิต
ในช่ ว งท้ า ยโดยการเขี ย นหนั ง สื อ แสดงเจตนาเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาล
(Living Will) เอาไว้ก่อนที่จะสื่อสารไม่ได้
แม้ว่าประเทศไทยจะประกาศใช้ มาตรา 12 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 ที่ ร ะบุ ใ ห้ ผู ้ ป ่ ว ยที่ อ ยู ่ ใ นวาระสุ ด ท้ า ยของชี วิ ต สามารถแสดง
ความประสงค์ที่จะไม่รับบริการทางการแพทย์ เช่น การใช้เครื่องมือทางการ
แพทย์ที่เป็นไปเพื่อยืดความเจ็บป่วยทรมานโดยไม่จ�าเป็น หากแต่ผู้ป่วยยังคง
ได้รับการดูแลจากแพทย์ พยาบาลตามความเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเจ็บ
ปวดและอาการต่างๆ และบุคคลสามารถท�าหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลได้ด้วยตัวเอง ซึ่งมาตรา 12 ได้ประกาศใช้และประชาสัมพันธ์
มาระยะหนึ่งแล้ว แต่จากประสบการณ์การท�างานของผู้เขียนพบว่ามีผู้ป่วย
จ�านวนน้อยมากทีจ่ ะเขียนความต้องการเกีย่ วกับการรักษาเป็นลายลักษณ์อกั ษร
หรื อ เคยบอกความต้ อ งการการดู แ ลในช่ ว งท้ า ยไว้ ใ ห้ ค รอบครั ว ได้ รั บ รู ้
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ดังนั้น กรณีของลุงสนั่นที่ยกมานี้ จึงเป็นสิ่งที่พบเจอได้บ่อยในโรงพยาบาล
ในบางครอบครัวอาจเกิดความไม่เข้าใจหรือความต้องการที่ไม่ตรงกันระหว่าง
ผู้ป่วยกับญาติ หรือความขัดแย้งกันเองระหว่างญาติ
		 ในขณะที่การท�ำหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลยัง
ไม่แพร่หลายนั้น แต่การกระตุ้นให้ผู้ป่วยและครอบครัวทราบว่าตนมีสิทธิ
ในการ “ดีไซน์” บทสุดท้ายของชีวิตได้ จะช่วยให้การ “เตรียมสู่ปลายทาง”
ของผูป้ ว่ ย มีแผนทีใ่ นการเดินทาง และมีเป้าหมายร่วมกันในการทีจ่ ะตอบสนอง
ความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลัก (Patient - Centred Approach) วิธีการหนึ่งที่จะ
ช่วยให้ทราบถึงความต้องการในการดูแลระยะท้ายของผู้ป่วย และเพื่อให้เกิด
การรับรู้ร่วมกันของญาติพี่น้อง คือ การจัดประชุมครอบครัว (Family Meeting/
Family Conference) ซึ่งการพูดคุยจะช่วยให้เข้าใจความเป็นจริงทางการแพทย์
ตรงกัน ได้ร่วมกันค้นหาความหมายของชีวิต และที่สำ� คัญคือการค้นหาความ
ต้องการที่แท้จริงของตัวผู้ป่วยนั่นเอง
		 องค์ประกอบของการประชุมครอบครัวจะประกอบด้วยสมาชิก 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มผู้รักษา ซึ่งได้แก่แพทย์เจ้าของและแพทย์สาขาที่เกี่ยวข้อง พยาบาล
นักสังคมสงเคราะห์และทีมดูแลที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มญาติ ได้แก่ ผู้ป่วย
และครอบครัวหรือผู้ดูแลหลัก ซึ่งไม่จ�ำกัดจ�ำนวน แต่สิ่งที่ไม่ควรมองข้าม
คือ การเลือกผูเ้ ข้าร่วมประชุมพูดคุย “จ�ำนวน” ไม่ใช่ค�ำตอบว่าจะมากหรือน้อย
แต่ ขึ้ น อยู ่ ที่ “คุ ณ ภาพ” หรื อ ความส� ำ คั ญ ของคนนั้ น ๆ ว่ า จะมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการวางแผนเพื่อให้บรรลุตามความต้องการของผู้ป่วยได้ ซึ่งผู้ที่จะอนุญาต
ให้ใครเข้าร่วมพูดคุยได้ ก็คือ ผู้ป่วยหรือสมาชิกในครอบครัว
		 กรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยเนื่องจากมีความยากล�ำบาก
ในการสื่อสาร หรือผู้ป่วยตัดสินใจไม่เข้าร่วมพูดคุยเอง สิ่งที่แพทย์ควรท�ำคือ
การขออนุญาตผูป้ ว่ ย แม้ผปู้ ว่ ยจะไม่รสู้ กึ ตัว เพือ่ เป็นการแสดงความเคารพและ
ให้เกียรติผู้ป่วย ในหนังสือ “Advance Care Plan แผนที่ชีวิต การวางแผนระยะ
ท้ายของชีวิตล่วงหน้า” (โดยเต็มศักดิ์ พึ่งรัศมีและคณะ น.157) ได้ยกตัวอย่าง
ค�ำพูดของ พญ. ปรารถนา โกศลนาคร ที่กระซิบบอกข้างหูผู้ป่วยว่า
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“ขอหมอคุยกับครอบครัวเพื่อวางแผนการดูแลร่วมกัน ขอให้ผู้ป่วย
วางใจว่า ทุกฝ่ายจะหาข้อสรุปที่เป็นไปตามประสงค์ของผู้ป่วยมากที่สุด
และขอให้ผู้ป่วยส่งใจช่วยให้ลูกๆ สามารถตัดสินใจแทนได้อย่างตรงใจ”
		
		 หลายครั้งเมื่อการพูดคุยที่ไม่มีผู้ป่วยร่วมด้วย สมาชิกครอบครัวมักจะ
เผลอแสดงถึงความต้องการของตัวเองมากกว่าฉุกคิดถึงความต้องการของ
ผู้ป่วย เทคนิคหนึ่งที่ นพ.ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร แพทย์ประจ�ำศูนย์ชีวาภิบาล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ใช้ คือ เทคนิคเก้าอี้ว่าง (Empty Chair)
“หากเก้าอี้ตัวนี้ แทนคุณลุงสนั่นที่ได้มาร่วมฟังข้อมูลที่หมอได้พูด
ไปเมื่อสักครู่ พวกเราคิดว่าท่านจะเลือกแนวทางการดูแลท่านเหมือนกับที่
พวกเราได้บอกไว้ หรือต่างออกไปหรือไม่”
		 ผู ้ ป ่ ว ยบางคนเลื อ กยอมที่ จ ะทุ ก ข์ ท รมานกั บ การรั ก ษาเพื่ อ ยื้ อ ชี วิ ต
เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของคนที่รัก ดังนั้น ข้อมูลของผู้ป่วยที่จำ� เป็น
ต้องมีนอกจากข้อมูลทางการแพทย์แล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับ “ชีวติ ” ของผู้ป่วยและ
สมาชิกครอบครัว เช่น อาชีพ การศึกษา นิสัยใจคอ บุคลิกภาพ อารมณ์
ความชอบ ความสนใจ ประสบการณ์เกี่ยวกับการพลัดพรากสูญเสีย เป็นต้น
สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ทมี เข้าใจผู้ป่วยและครอบครัวมากขึ้น และในบางครั้งยังใช้
เป็นข้อมูลเพื่อให้ยอมรับการตัดสินใจของผู้ป่วยที่จะเลือกแนวทางการดูแล
ช่วงท้ายที่ต่างไปจากความต้องการของครอบครัวอีกด้วย
“คุณแม่ทราบใช่ไหมคะ ว่าลูกชอบเขียนไดอารี่มาก แม่อยากให้บันทึก
จากนี้ไปเขาเขียนว่าอย่างไร... ตื่นเช้ามาต้องถูกเจาะเลือดอีกแล้ว ถูกควานหา
เส้น เจ็บจังเลย หรือ... แม่อยากจะอ่านบันทึกว่า เช้านี้ฉันได้รดน�้ำต้นไม้
เฝ้ามองพระอาทิตย์ขึ้น ได้ไปไหว้พระกับพ่อแม่ ได้ทานอาหารฝีมือแม่”
		 ภายหลังการพูดคุยต้องบันทึก “เจตนาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล”
ที่ผู้ป่วยได้ตัดสินใจไว้เป็นหลักฐาน การมีเอกสารแสดงจะช่วยลดความกดดัน
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เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ซึ่งบางโรงพยาบาลอาจจะมีแบบฟอร์มเฉพาะ แต่หากไม่มี
ก็สามารถเขียนลงในโอพีดีการ์ด ที่ต้องค�ำนึงถึงอีกประเด็น คือ วิธีการจัดเก็บ
และระบบการจัดเก็บในโรงพยาบาลจะช่วยให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องสามารถเข้าถึงได้ทนั
ต่อเหตุการณ์ เช่น จัดเก็บในระบบออน์ไลน์ของหน่วยงาน หากยังไม่มีระบบ
รองรั บ อาจจะท� ำ ส� ำ เนาอี ก ชุ ด เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยและญาติ เ ก็ บ ไว้ ถ ้ า ต้ อ งมา
โรงพยาบาลอีกครั้ง หรือกรณีย้ายไปโรงพยาบาลอื่นเอกสารนี้จะแสดงว่า
ผู้ป่วยได้รบั การท�ำ Advance Care Plan แล้ว
		 สิง่ ทีผ่ รู้ กั ษาต้องไม่ลมื ว่าหนังสือแสดงเจตนาเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล
เป็นเพียงความต้องการในอดีต ณ ขณะที่ท�ำหนังสือนั้น แต่เมื่อมีภาวะฉุกเฉิน
หากยังรู้ตวั และสือ่ สารได้ผ้ปู ่วยมีสทิ ธิทจี่ ะเปลีย่ นใจ และแพทย์สามารถด�ำเนิน
การตามค�ำร้องขอนั้น ดังเรื่องของแก้ว
หลังจากแก้วตัดสินใจขอเปลีย่ นเป้าหมายการรักษา เป็นเพือ่ บรรเทาและ
เยียวยาตามอาการ (Supportive Treatment) และได้แสดงเจตนาว่าจะไม่เอา
เครื่องยื้อชีวติ ไม่ใส่ท่อ ไม่เจาะคอ ไม่ปั้มหัวใจ และแพทย์เขียนบันทึกการคุย
ไว้ในแฟ้มประวัติการรักษาโดยมีพี่สาวลงชื่อเป็น “ผู้แทนโดยชอบธรรม”
ที่จะตัดสินใจแทนในช่วงท้าย แก้วขอกลับไปพักที่บ้านได้ถึง 3 เดือน แต่เมื่อ
อาการหอบมีมากขึ้น พี่สาวจึงพาแก้วมาห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาล แพทย์เวร
อ่านแฟ้มประวัติพบว่ามีการวางแผนเรื่องการท�ำหัตถการในช่วงสุดท้ายไว้แล้ว
ว่ า จะไม่ รั บ การด� ำ เนิ น การใดๆ แต่ เ มื่ อ แพทย์ ถ ามเพื่ อ ยื น ยั น ความตั้ ง ใจ
แก้วกลับร้องขอให้ใส่ท่อช่วยหายใจ พี่สาวถามย�ำ้ อีกครั้งแต่แก้วยืนยันค�ำเดิม
ให้ใส่ท่อ แพทย์จงึ ด�ำเนินการตามที่ผู้ป่วยร้องขอ
		 ในกรณีของแก้ว ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถด�ำเนินการตามความต้องการ
เดิมในหนังสือแสดงเจตนาได้ แต่ทีมผู้ดูแลรักษายังคงใส่ใจในสิ่งที่แก้วตั้งใจไว้
เมือ่ อาการของแก้วดีขนึ้ จนกระทัง่ สามารถถอดท่อช่วยหายใจได้ จึงค้นหาความ
ต้องการที่แท้จริง ณ ปัจจุบัน โดยก่อนการเริ่มประชุมครอบครัวครั้งที่สองนี้
นักสังคมสงเคราะห์ได้ขอ้ มูลเพิม่ เติมจากการใช้กระบวนการปรึกษาท�ำให้ทราบ
สิ่งที่ค้างคาใจที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยของผู้ป่วย (Unfinished Business)
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ในครั้งนี้จึงเชิญบิดามารดามาร่วมพูดคุยด้วย
ระหว่างการพูดคุยเพือ่ หาข้อสรุปความต้องการการดูแลรักษาในช่วงท้าย
ของชีวิต พ่อยังคงยืนยันค�ำเดิม“แก้วเป็นนักสู้เหมือนพ่อ” เมื่อแพทย์แจ้งว่า
อาการขณะนี้ไม่สามารถให้ยาได้อีกแล้ว สิ่งที่ทีมท�ำคือการรักษาตามอาการที่
เกิ ด ขึ้ น เน้ น เพื่ อ ความสุ ข สบายของแก้ ว แพทย์ อ ้ า งถึ ง สิ่ ง ที่ แ ก้ ว ได้ พู ด ไว้
ในการประชุมครั้งก่อนว่าไม่ต้องการให้ใส่ท่อ ไม่เจาะคอ หรือปั๊มหัวใจ แต่มา
โรงพยาบาลครัง้ นีแ้ ก้วเลือกทีจ่ ะใส่ท่อ และโชคดีทสี่ ามารถเอาออกได้ จึงอยาก
จะถามความเห็นแก้วว่า หากมีอาการเหนื่อยหอบเหมือนเดิมยังอยากให้หมอ
ท�ำอย่างครั้งนี้คือใส่ท่อ หรือไม่ใส่ตามที่เราตกลงกันไว้แต่แรก พ่อรีบบอก
“ใส่เถอะ เพราะใส่แล้วเค้าก็ดีขึ้น เดี๋ยวก็หาย ลูกสู้อยู่แล้ว” แก้วจ�ำเป็นต้อง
พยักหน้าว่าใส่ท้งั ที่น�้ำตาคลอ
สิ่งที่พ่อแสดงออกเป็นความรักแต่ยังอยู่บนฐานที่ยังไม่เข้าใจหรือเห็น
ภาพของการทุกข์ทรมานในขณะทีใ่ ส่ทอ่ ช่วยหายใจ โดยการกระตุน้ ให้แก้วบอก
เล่าอารมณ์ความรู้สกึ เมื่อต้องใช้อุปกรณ์นี้ ค�ำตอบของแก้วคือ “เจ็บ ทรมาน
พูดไม่ได้ แต่เพื่อพ่อให้ใส่อีกก็ได้” สิ่งที่นักสังคมสงเคราะห์ทำ� คือการสะท้อน
อารมณ์ความรู้สึกของผู้ป่วยเพื่อให้ครอบครัวเข้าใจมากยิ่งขึ้น “ทุกคนคงเห็น
ตลอดเวลาสิบปี แก้วสู้มาตลอดใช่ไหมคะ เห็นความแข็งแกร่งของแก้วใช่ไหม
แก้วไม่เคยขาดการรักษา สามารถดูแลตัวเองได้ดี จนมีช่วงที่โรคสงบยาวนาน
มาก เมื่อโรคกลับมาแก้วก็ยังสู้อยู่ แม้ผลข้างเคียงจะท�ำให้เจ็บก็ตาม พี่สาวคง
ตอบได้ดีเพราะดูแลกันมาตลอด แก้วสู้เพื่อตัวเองและทุกคนอย่างเต็มที่แล้ว”
“ที่แก้วยอมใส่ท่อในครั้งนี้ก็เพราะอยากจะบอกทุกคนว่าแก้วสู้ แม้ว่าจะเจ็บ
แต่ ใ นครั้ ง ต่ อ ไปในสภาพร่ า งกายที่ ทุ ก คนเห็ น ยั ง อยากให้ แ ก้ ว สู ้ ให้ ป ั ้ ม
หรือใส่ท่ออีกรึเปล่า .....”
“แต่ถ้ามันเหนื่อยมากเจ็บมาก จะปล่อยมันก็ได้นะลูก...พ่อยอม”
		 ในปัจจุบนั ได้มีการพยายามรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการท�ำ
หนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่เห็นเป็นรูปธรรมและสามารถ
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สื่อให้ประชาชนเข้าใจ ทั้งในส่วนของตัวอย่างการท�าหนังสือแสดงเจตนาของ
ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และกิจกรรมของภาคีเครือข่าย
เช่น พุทธิกา เมือ่ ผูอ้ า่ นได้ทา� ตามขัน้ ตอนต่างๆ ตามทีไ่ ด้แนะน�าไว้ในแบบฟอร์ม
และแนวทางต่างๆ ในหนังสือ ผู้เขียนเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อผู้ป่วยและครอบครัว
อย่างแน่นอน

สื่อสารความจริง หัวใจของ Living Will

“การบอกไม่เท่ากับการรู้ และการรู้อาจไม่ใช่ความเข้าใจนะ รู้ทุกอย่าง
ยังไม่อาจแน่ใจได้ว่าเข้าใจทุกอย่างหรือเปล่า แล้วเข้าใจทุกอย่าง ไม่ได้แปลว่า
ปล่อยวางได้ทกุ อย่าง กระบวนการสื่อสารกับผู้ป่วยนั้นมีขั้นตอนอยู่ มีความลึก
ของแต่ละขั้นตอน”
- นพ. ลัญฉน์ศกั ดิ์ อรรฆยากร จิตแพทย์ ศูนย์ชวี าภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
หนังสือแสดงเจตนา
คือเครื่องมือสื่อสารส�าคัญของผู้ป่วยระยะท้าย
ในกระบวนการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) เพื่อ
จุดประสงค์ส�าคัญคือการดูแลคุณภาพชีวิตในระยะท้ายให้ดีที่สุดนั้น การที่
ผูป้ ว่ ยจะเขียนหนังสือแสดงเจตนาหรือ Living Will ออกมาเป็นลายลักษณ์อกั ษร
หรือไม่นนั้ ไม่สา� คัญเท่ากับกระบวนการสือ่ สารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์
ที่ดูแลผู้ป่วย กับตัวผู้ป่วยและญาติ เพราะความส�าคัญที่แท้จริงของเอกสาร
การท�าหนังสือแสดงเจตนา จะได้ใช้ประโยชน์ต่อเมื่อผู้ป่วยได้รับ Terminal
Discharge คือการจ�าหน่ายครั้งสุดท้ายออกนอกโรงพยาบาล
หนังสือแสดงเจตนาจะเป็นเครื่องมือในการปกป้องผู้ป่วย ไม่ให้ทุกข์
ทรมานในช่วงท้ายจากพันธนาการทางการแพทย์ หรือใครก็ตามที่จะน�าผู้ป่วย
เข้าสูแ่ ผนกฉุกเฉินอีกครัง้ เพราะฉะนัน้ หนังสือแสดงเจตนาจึงเท่ากับเป็นตัวแทน
คนไข้ยามป่วยหนัก และไม่สามารถสื่อสารความต้องการที่แท้จริงได้ ทั้งนี้
หนังสือเจตนาที่ท�าขึ้นแล้วนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเจ้าของชีวิตได้ เช่น
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ในบางกรณี ถึงแม้อยากใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่บ้านก็ตาม แต่อาการหนักมาก
ต้องการกลับเข้ามาโรงพยาบาลเพื่อดูแลอาการแบบประคับประคอง แต่ไม่ได้
ท�าการรักษา ดังนัน้ Living Will ยังคงใช้ได้อยู่ เพราะเป็นเจตจ�านงเดิม ความหมาย
ของ Living Will คือใช้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ เพียงแต่เจ้าของชีวิตอาจจะสื่อสาร
ไม่ได้ และไม่จา� เป็นว่าต้องเขียน Living Will ไปในท�านองเดียวกันทุกคน สามารถ
เขียนว่าไม่ต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ ในขณะเดียวกันอาจจะเขียนว่าต้องการสิ่งนั้น
สิ่งนี้ด้วย
แต่การจะได้มาซึง่ หนังสือแสดงเจตนาหรือไม่นนั้ สิง่ ทีส่ า� คัญอย่างยิง่ คือ
เรื่องของการสื่อสาร ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานหลักของการ Palliative Care เพราะการ
สื่อสารจะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านในระยะท้ายของชีวิต จากช่วงรักษาแบบประ
คับประคองไปจนกระทั่งเสียชีวิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพ หมายรวมถึงขั้นตอน
ของการดูแลครอบครัวระยะหลังสูญเสีย Bereavement คือครอบครัวและญาติ
ต้องอยู่อย่างมีสติต่อไป ไม่เกิดความฝังใจ โทษตัวเอง รวมทั้งไม่กลัวจนเกินไป
สิ่งเหล่านี้ทีมรักษาแบบประคับประคองต้องดูแลทั้งครอบครัวแบบองค์รวม
ให้ทั้งกระบวนการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการสื่อสารมีบทบาทส�าคัญในทุก
ขั้นตอน หากกระบวนการสื่อสารกับครอบครัวและทีมแพทย์เจ้าของไข้ท�าได้
อย่างครบถ้วน จะท�าได้ข้อสรุปที่เป็นแนวทางและเป้าหมายร่วมกัน ลดความ
ขัดแย้ง รวมทั้งมีการการยอมรับซึ่งกันและกันได้ โดยหลักการสื่อสารท�าได้
หลายรูปแบบ ขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ในการสือ่ สาร แต่โดยทัว่ ไปมักยึดหลักการ
ดังต่อไปนี้
• การสื่อสารความจริงให้ผู้ป่วยหรือญาติรับทราบ
• การรับฟังความทุกข์ของทุกฝ่าย เพื่อสร้างความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ
ซึ่งกันและกัน
• การสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในทีม ซึ่งจะส่งผลต่อการดูแลที่
ต่อเนื่องในระยะสุดท้ายได้อย่างแท้จริง
ค�าว่า “ทีม” ในที่นี้ หมายรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งเป็นทั้งผู้ให้
และผู้รับ ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล นักสังคมศาสตร์
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การแพทย์ นักกายภาพบ�ำบัด นักจิตวิทยา แล้วแต่ว่าในกระบวนการนั้นจะมี
ที ม งานมากน้ อ ยเพี ย งใดในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยคนนั้ น ๆ โดยทั่ ง ไปจะมี แ พทย์
เจ้าของไข้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของโรคนั้นๆ และอาจจะมีทีมย่อยที่
เข้ามาช่วยดูแลอย่างเช่น “ศูนย์ชวี าภิบาล” รพ. จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ซึ่งท�ำหน้าที่เป็น Facilitator ให้ เป็นตัวที่จะเชื่อมประสานให้ครอบครัวนั้นได้คุย
กันอย่างลงตัว และท�ำให้การท�ำ Family Conference ครั้งนั้นจบอย่างคุ้มค่า
คุ้มเวลา หากทีมงานสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในเวลาครึ่งถึงหนึ่ง
ชั่วโมงเราจะได้ข้อสรุปและมุมมองเดียวกัน รวมทั้งแชร์ประสบการณ์ ได้อย่าง
เข้าใจซึ่งกันและกัน
สื่อสารเรื่อง Living Will อย่างเข้าใจและได้ผล
		 จากประสบการณ์ในการท�ำงานเป็นหนึ่งในทีมสหวิชาชีพในการดูแล
แบบประคับประคอง ซึ่งหมายรวมถึงการท�ำหนังสือแสดงเจตนาของคนไข้
พบว่าการสื่อสารในกระบวนนี้ ความส�ำคัญอยู่ที่การสื่อสารทั้งกับตัวคนไข้
และครอบครัว เพราะเมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นในครอบครัว ขณะที่ต้องเผชิญ
สถานการณ์ความทุกข์อยูท่ โี่ รงพยาบาล อาจจะท�ำให้ญาติไม่กล้าบอกความจริง
กับผู้ป่วย หรืออาจจะสื่อสารกันไม่ได้ สาเหตุมไี ด้หลายปัจจัย เช่น โรคที่เป็น
ทรุดเร็วไปจนไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อน รู้สึกอึดอัดคับข้อง ในสถานการณ์ลักษณะ
นี้ คุณหมอเจ้าของไข้หรือพยาบาลเองจึงรู้สึกว่าต้องมีคนมาช่วยให้ค�ำปรึกษา
ในเรือ่ งการสือ่ สาร ซึง่ กระบวนการท�ำงานสนับสนุนของทีมชีวาภิบาลจะเริม่ จาก
ขั้นตอนนี้
		 ทีมแพทย์ผู้ดูแลคนไข้จะขอความสนับสนุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์
มาทีศ่ นู ย์ฯ ว่าต้องการให้ชว่ ยในประเด็นไหน ขัน้ ตอนในการเข้ามาให้คำ� ปรึกษา
เรื่องการสื่อสารจะมีดังนี้
		 • เริ่ ม ต้ น ส� ำ รวจข้ อ มู ล ด้ ว ยการคุ ย กั บ แพทย์ เ จ้ า ของไข้ เพื่ อ ให้ รู ้
			 สภาพการณ์เบื้องต้นของคนไข้ว่าเป็นอย่างไร มีสติสัมปชัญญะ
			 ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ คนไข้รับรู้การสื่อสารต่างๆ ได้มากน้อย
			 เพียงใด ตอบโต้ได้หรือไม่ เพราะคนไข้บางคนอาจจะใส่ท่ออยู่
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แม้เขาจะสติดี แต่ไม่สามารถสื่อสารด้วยการพูดได้ ข้อมูลพื้นฐาน
เหล่านี้ต้องสืบถามจากทีมแพทย์ให้ชัดเจน
สังเกตความสัมพันธ์ในครอบครัวของผู้ป่วย โดยทั่วไปหากมีญาติ
มาเฝ้าไข้ ให้สอบถามกับหมอเจ้าของไข้วา่ สังเกตเห็นอะไรใน family
dynamics เช่น มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหรือไม่ ญาติที่มาเป็นผู้ที่มี
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ป่วยและสามารถตัดสินใจเรื่องส�ำคัญๆ ได้มาก
เพียงใด เป็นต้น
สอบถามแพทย์เจ้าของไข้ว่าเจ้าตัวรับรู้ความจริงเกี่ยวกับโรคภัย
ไข้เจ็บของตนมากเพียงใด แม้แพทย์อาจจะตอบว่าคนไข้รคู้ วามจริง
แล้ว แต่ต้องเช็ครายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการรับรู้ความจริงนั้น
ให้ดี เพราะการบอกไม่เท่ากับการรู้ การรู้อาจไม่ใช่ความเข้าใจ
รู้ทุกอย่างยังไม่อาจแน่ใจได้ว่าเข้าใจทุกอย่างหรือเปล่า แล้วเข้าใจ
ทุกอย่าง ไม่ได้แปลว่าปล่อยวางได้ทุกอย่าง กระบวนการสื่อสาร
กับผูป้ ว่ ยนัน้ มีความลึกของแต่ละขัน้ ตอน ฉะนัน้ ต้องสอบถามแพทย์
ว่าคนไข้รู้พอประมาณหรือไม่ ให้ทีมแพทย์ช่วยวิเคราะห์
ในกรณี ที่ แ พทย์ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ว่ า บอกความจริ ง แล้ ว แต่ คิ ด ว่ า คนไข้
ยังไม่เข้าใจ สอบถามว่าต้องท�ำ Family Conference ไหม หรือแพทย์
ท่านนัน้ ๆ จะสามารถจะสือ่ สารได้กบั ตัวคนไข้โดยตรง ข้อมูลเหล่านี้
จ�ำเป็นต่อการวางแผนการสื่อสารในล�ำดับต่อไป
สังเกตอุปนิสยั ของคนไข้รว่ มด้วย บางคนมีความเป็นตัวของตัวเองสูง
(individual) หรือมีอตั ตา ซึง่ เป็นลักษณะเป็นตะวันตก (Western Style)
มีการศึกษาสูง ส่วนใหญ่แล้วคนลักษณะนีจ้ ะสามารถตัดสินใจเองได้
แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มลี ักษณะแบบตะวันออก (Eastern Style) ที่มี
ลักษณะพึ่งพาเครือญาติ อาจจะตัดสินใจไม่ค่อยได้ นอกจากนั้น
ญาติยังมักจะปิดบังความจริง เพราะกลัวผู้ป่วยจะทุกข์ใจ
ในกรณี ที่ ค นไข้ มี ลั ก ษณะแบบพึ่ ง พาเครื อ ญาติ แ ละไม่ ส ามารถ
ตัดสินใจเองได้ จะท�ำให้การสื่อสารค่อนข้างยาก แพทย์มีความ
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ล�ำบากในการบอกความจริงหรือให้ข้อมูลอื่นๆ กับคนไข้
ทีมชีวาภิบาลเข้าไปสนับสนุนแพทย์และครอบครัวในเรือ่ งการสือ่ สาร
ตามล�ำดับขั้นตอนต่างๆ ทั้งในส่วนของเนื้อหาและรูปแบบในการ
สื่อสาร โดยประเมินจากข้อมูลที่ได้รับมา โดยพยายามชี้ให้ทุกฝ่าย
เห็นแง่บวกของการสื่อสารที่ดี เช่น “คุณหมอใช้เวลาเพียงครึ่ง
ถึงหนึง่ ชัว่ โมงสือ่ สารกับคนไข้ ถ้าเขาเข้าใจข้อเท็จจริงต่างๆ จะท�ำให้
ปัญหาลดลง พยาบาลท�ำงานง่ายขึ้น และในทีมมีการรักษาใน
แนวทางเดียวกันไปจนตลอดทาง การสื่อสารที่มีคุณภาพเป็นสิ่ง
ที่คุ้มค่า”

Family Conference
คือจุดเริ่มต้นที่ดีในการท�ำ Living Will

		 จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการสื่ อ สารที่ ดี ต ลอดเส้ น ทางของการดู แ ลแบบ
ประคั บ ประคอง มาจากองค์ ป ระกอบหลั ก คื อ การสื่ อ สารกั บ คนไข้ แ ละ
คนในครอบครัว เพือ่ ท�ำความเข้าใจและวางแผนในการดูแลคนไข้ล่วงหน้า เช่น
คนไข้ทมี่ ลี กั ษณะแบบตะวันออก ต้องพึง่ พาผูอ้ นื่ และไม่สามารถตัดสินใจได้เอง
แม้มคี วามประสงค์อยากกลับไปเสียชีวติ ทีบ่ า้ น แต่ไม่สามารถตัดสินใจออกจาก
โรงพยาบาลได้ หรือมีความเป็นห่วงกังวลต่างๆ ซึ่งท้ายที่สุดจะเป็นความทุกข์
และท�ำให้อาการทรุดลง เพราะรู้สึกผิดหวังกับตัวเอง ไม่สามารถยืนบนล�ำแข้ง
ของตัวเองได้
		 ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้ จ�ำเป็นต้องเริ่มต้น
ท�ำความเข้าใจกับคนไข้และสมาชิกในครอบครัวตัง้ แต่ตน้ เพราะจะเป็นการเอือ้
ให้เกิดการสื่อสารที่ลึกมากพอในการคลี่คลายปัญหาของคนไข้และครอบครัว
การให้ข้อมูลและสื่อสารกันจนเข้าใจ มีบทบาทส�ำคัญกว่าเอกสารต่างๆ แต่
ในความเป็นจริง บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ มักจะสื่อสารกับญาติคนไข้
และเป็ น การสื่ อ สารเพี ย งการเดิ น ไปให้ เ ซ็ น เอกสารว่ า จะไม่ ใ ห้ ป ั ๊ ม หั ว ใจ
ไม่สอดท่อ ตัวอย่างของเรื่องนี้ ถือเป็นการสื่อสารที่ผิดเป้าหมาย คือในขณะที่
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เจ้าของชีวิตยังมีสติครบถ้วน เราควรสื่อสารกับเขาเป็นหลัก แล้วล�ำดับต่อไป
จึงค่อยสื่อสารกับญาติ
		 มีกรณีตวั อย่างทีแ่ สดงให้เห็นว่า การวางแผนการรักษาล่วงหน้ามีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของคนไข้ในระยะท้ายอย่างยิ่ง เคสนี้เป็นผู้ป่วยชายอายุ 50 กว่า
เป็ น ผู ้ น� ำ ครอบครั ว อยู ่ กั บ ภรรยาที่ เ ป็ น แม่ บ ้ า น ลู ก ชายเพิ่ ง จะสอบเข้ า
มหาวิทยาลัยได้ ส่วนลูกสาวก�ำลังจะแต่งงาน สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ คือผูเ้ ป็นพ่อ
ป่วยเป็นโรคหัวใจระยะท้าย ท�ำให้เหนือ่ ยและท�ำอาชีพค้าขายทีเ่ คยท�ำอยู่ไม่ได้
เท่าเดิม จนกระทั่งวันหนึ่งเกิดหมดสติ หัวใจหยุดเต้น ทีมกู้ชีวิตช่วยไว้แล้ว
น�ำส่งโรงพยาบาล แพทย์ได้ช่วยปั๊มหัวใจขึน้ มาได้ แต่สกั พักอาการกลับทรุดลง
ไปอีก ผ่านไปสามวันลงด้วยความพยายามช่วยเหลือที่ข้ึนๆ ลงๆ อยู่เช่นนี้
ทีมแพทย์พิจารณาเรื่องการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด แต่วิเคราะห์แล้วว่ากล้ามเนื้อ
หัวใจของคนไข้ไม่อยู่ในสภาพที่จะผ่าตัดได้ ส่วนเรื่องการบริจาคยังไม่มีคิว
ในขณะนั้น
		 ส่วนสภาพของคนไข้ในขณะนั้นยังมีสติ ถามอะไรรู้หมด และได้ขอให้
หมอช่วยอย่างเต็มที่ การรักษาด�ำเนินไปในลักษณะนั้นอยู่สามวัน ปั๊มหัวใจไป
ทั้งหมด 5 ครั้ง ในที่สุดต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ท�ำให้สื่อสารด้วยการพูดไม่ได้
ร่างกายอ่อนเปลี้ยไปหมด คิ้วขมวดอยู่ตลอดเวลา แพทย์เจ้าของไข้ให้ข้อมูลว่า
ปั๊มหัวใจหลายรอบแล้ว ทรมานแทนคนไข้เหลือเกิน โดยได้หารือกับทีม
ชีวาภิบาลว่า “แต่ว่าเค้าก็ร้องขอให้ผมสู้เต็มที่ ท�ำยังไงดีครับ” ตามหลักการ
ดูแลแบบประคับประคองแล้ว หากคนไข้อยู่ในช่วงระยะท้ายของโรค จะเป็น
การดูแลเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่ดีเท่านั้น ไม่ไช่การยื้อความตาย
แต่ในกรณีที่เจ้าของชีวิตยังขอให้ช่วยเช่นนี้ ทีมแพทย์เจ้าของไข้จึงต้องการค�ำ
แนะน�ำและการสนับสนุนจากทีมชีวาภิบาล
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		 เมื่อแพทย์เจ้าของไข้หารือกับทีมดูแลแบบประคับคอง จึงได้เข้าไป
เริ่มต้นสื่อสารกับคนไข้โดยการเขียนตอบ “คุณน้าครับ เจ็บมากไหม” เขายังมี
สติดี จึงพยักหน้า แสดงให้รู้ว่าปวดเจ็บทรมาน เมื่อมีสัญญาณที่ดีว่าคนไข้
สื่อสารกลับ และพิจารณาจากข้อมูลและลักษณะที่เป็นผู้นำ� ครอบครัว มีจิตใจ
แข็งแกร่ง จึงถามตรงๆ ว่า “คุณน้ากลัวตายไหม” คนไข้ตอบกลับว่าไม่กลัว
เคยเป็นทหารมาก่อน เมือ่ ทราบข้อมูลดังนัน้ จึงน�ำเข้าสูป่ ระเด็น “คุณน้าต้องการ
ให้หมอช่วยต่อไหม คุณน้าไม่กลัวตาย คุณน้าเจ็บปวดทรมาน ถ้าเกิดหัวใจหยุด
เต้นไปอีก ยังต้องการให้หมอช่วยต่ออีกหรือไม่” แม้จะพูดคุยไปในทิศทาง
ที่คนไข้เข้าใจสถานการณ์ แต่เขากลับตอบว่า “ยอม” ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่
ตรงกันข้าม ว่าเพราะเหตุใดทัง้ ๆ ทีไ่ ม่ได้หวาดกลัววาระสุดท้าย แต่กลับต้องการ
ที่จะยื้อความตายต่อไป
		 ความสงสัยต่อสิ่งที่เกิดขึ้น จึงได้หันไปพิจารณาสภาพการณ์รอบด้าน
โดยเฉพาะปฏิกิริยาของครอบครัว สังเกตเห็นภรรยาและลูกสาวยืนร้องไห้
อยู่ปลายเตียง จึงพอจะประมวลค�ำตอบได้ว่า สาเหตุที่แท้จริงในการที่คนไข้ยัง
ต้องการจะให้ช่วยชีวิตต่อไป และไม่พร้อมที่จะจากไป ทั้งๆ ที่เขาไม่ได้กลัว
ความตาย คือการที่ยังเห็นสมาชิกในครอบครัวยังเป็นทุกข์ และไม่พร้อมรับมือ
กับวาระสุดท้ายของหัวหน้าครอบครัว
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รู้ เข้าใจ สุดท้ายจึงปล่อยวาง
		 เมื่อทีมดูแลแบบประคับประคองสังเกตเห็นความสัมพันธ์ในครอบครัว
แล้ว เราจึงไปคุยกับสมาชิกในครอบครัวตามตรง ลูกชายคนเล็กค่อนข้างเงียบ
ไม่ค่อยพูด แต่ไม่มีปฏิกิริยาชัดเจนว่าต้องการยื้อพ่อไว้ ส่วนลูกสาวอ้างว่าหนู
ก�ำลังจะแต่งงาน ป๊าต้องสู้นะ ในขณะที่แม่มีความเห็นกลางๆ ความสัมพันธ์
ของพ่อกับลูกๆ คือ พ่อรักลูกทัง้ สองคน แต่ผกู พันกับลูกสาวค่อนข้างมากเพราะ
เป็นคนโต ลูกชายตั้งใจจะไปบวช เผื่อจะมีธนาคารบุญมาช่วยพ่อบ้าง ในที่สุด
ทางทีมชีวาภิบาลจึงต้องวางแผนการสื่อสารกับครอบครัวในขั้นลึก โดยเลือก
หัวข้อเรื่อง “ความรักที่แท้จริง” ในการพูดคุย เริ่มต้นด้วยการชวนคุยในสิ่งที่
เกิดขึ้น ชวนคุยธรรมะ เน้นการสื่อสารในทางบวกว่าทุกคนมีเจตนาที่ดีต่อ
คุณพ่อ รวมทั้งคุณพ่อเองเป็นคนใจนักรบ อดทนต่อความเจ็บปวดมาได้ถึง
ขนาดนี้
		 “คุณพ่อท่านทน คิดว่าท่านทุกข์ไหม ท่านอยากอยู่ไหม แน่นอนว่า
อยากอยู่ ไม่มใี ครอยากตาย แต่สงั ขารท่านไม่ไหวแล้ว ลองคิดดูวา่ ท่านยอมทน
เพื่อใคร คนที่เจ็บหนักคือคุณพ่อ” เมื่อสื่อสารกับลูกสาวซึ่งเป็นคนที่ยังสื่อสาร
ความจริงได้ยากที่สุด ยิ่งเข้าใจว่าเหตุใดคนไข้จึงยังไม่พร้อมจากไป “หนูรักป๊า
อยากให้ป๊าอยู่นานๆ หนูผิดด้วยเหรอ” ในที่สุดจึงพยายามสื่อสารจนลูกสาว
เข้าใจว่าควรจะรักพ่ออย่างไร พูดให้เข้าใจกฎของธรรมชาติทมี่ นุษย์ควรยอมรับ
เพราะถ้าเขาไปฝืนรั้งไว้ เท่ากับว่าเขารักแต่ตัวเอง เมื่อท�ำความเข้าใจในเรื่อง
ความรักที่แท้จริงแล้ว ในที่สุดลูกสาวจึงไปขอโทษพ่อ สัญญาว่าจะเป็นลูกที่ดี
และบอกรักพ่อ
		 จากนัน้ จึงเป็นขัน้ ตอนของการพูดคุยกับลูกชายคนเล็ก โดยสังเกตว่าเขา
มีการยอมรับการตายของพ่อในระดับไหน ค�ำตอบทีไ่ ด้รบั คือสามารถยอมรับได้
ไม่ว่าพ่อจะอยู่หรือจากไป เขามีความเห็นกลางๆ และไม่ค่อยแสดงความเห็น
เป็นเพราะลูกชายเห็นพี่สาวร้องไห้เพราะกังวลเรื่องของพ่อ ครั้นถ้าพูดไปว่า
รับได้ทจี่ ะปล่อยให้พอ่ จากไป เขาจึงคิดว่าอาจจะเป็นการเห็นแก่ตวั เกินไป ส่วน
แม่แม้จะมีความเห็นค่อนไปทางกลางๆ เหมือนกัน แต่ยงั หน่วงไว้ทำ� นองว่าปล่อย
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ให้สามีไปก็ได้ แต่หากเขาไม่อยู่ฉนั คงเหงา คือสมาชิกในครอบครัวมีความเห็น
เป็น 3 ระดับเลย ส�ำหรับพ่อซึ่งเป็นเจ้าของชีวิตแสดงออกว่า “ฉันตายหรือไม่
ตายก็ได้ แต่ถ้าฉันอยู่ก็ดี เพราะว่าความรักของฉันคือแววตาที่เป็นสุขของลูก”
		 ในที่สุดเมื่อผ่านการสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับความหมาย
ของความรัก และตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับชีวิตในระยะท้ายของพ่อ จึงเปิดทาง
ให้ลูกชายที่เป็นเพศเดียวกับพ่อได้ขึ้นมาเป็นหลักยึดให้ครอบครัวในแง่ของ
ความรูส้ กึ ท�ำให้แม่และพีส่ าวเกิดความรูส้ กึ ปลอดภัย ความรูส้ กึ ต่างๆ จึงค่อยๆ
ผ่อนคลาย น�ำไปสูก่ ารปล่อยวางได้ในทีส่ ดุ หัวใจส�ำคัญในการสือ่ สารเรือ่ งนีค้ อื
พยายามให้เกิดพลวัตที่ดีในการคุยกับสมาชิกใน ส่วนพ่อนั้นมีความเด็ดเดี่ยว
อยู่แล้ว ยอมรับความเป็นจริงได้ และสมาชิกทุกคนเป็นพยาน ซึ่งถือว่าเป็น
เจตนาของผู้เป็นเจ้าของชีวิต จากตัวอย่างเหตุการณ์ในเรื่องนี้ จะเห็นได้ว่าการ
สื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวส�ำคัญกว่าการมีหนังสือแสดงเจตนาเสียอีก
เพราะถ้าคนไข้เขียนหนังสือแสดงเจตนาด้วยจิตในที่ไม่เป็นปกติ ไม่ยอมรับ
ธรรมชาติ เจตนานั้นจะไม่ใช่เจตนาที่แท้จริง
		 แม้ว่าจะเคยมีความพยายามสร้างขั้นตอนของการสื่อสารความจริง
แต่เมือ่ น�ำไปประยุกต์ใช้กลับไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร ถึงทีส่ ดุ แล้วการสือ่ สาร
เป็นเรื่องของทักษะ ขึ้นอยู่กับว่าบุคลากรทางการแพทย์แต่ละท่านมีความ
ละเอียดอ่อนเพียงใด นัน่ คือคุณภาพในจิตใจของคนทีจ่ ะสือ่ สารเป็นเรือ่ งส�ำคัญ
มาก ซึ่งอาจจะพูดว่าเป็นหลักธรรมในพุทธศาสนาก็ว่าได้ เพื่อให้เกิดความเห็น
อกเห็นใจในตัวคนไข้ ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่ท�ำหน้าที่หลักในการสื่อสาร
ต้องฝึกจิตตนเอง ดังต่อไปนี้
			 • มีสติสัมปชัญญะ และฉับไวในการจับสังเกตปฏิกิริยาต่างๆ
				 ของคนไข้ แ ละสมาชิ ก ในครอบครั ว เมื่ อ ได้ ยิ น เนื้ อ หาต่ า งๆ
				ในการสื่อสาร สามารถเข้าใจความรู้สึกของคู่สื่อสารได้ และ
				 มีการตอบกลับที่เหมาะสม
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			 • มีอุเบกขา หมายถึงผู้ท�ำหน้าที่สื่อสารต้องมีจิตใจที่เป็นกลาง
				 ไม่ตอบโต้หรือสรุปเรือ่ งราวต่างๆ เร็วเกินไป ไม่โอนเอียงด้วยอคติ
				 หรือใช้อารมณ์ เช่น เมื่อคนไข้หรือญาติคนไข้ชักสีหน้า ผู้สื่อสาร
				 จะต้องนิ่งสงบ ไม่โกรธตอบ
		 โดยทัว่ ไปแล้ว จะส่งเสริมให้คนทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ เป็นผูส้ อื่ สารก่อน ทัง้ การพูด
(Verbal) และอากัปกิริยาต่างๆ (Non - Verbal) ซึ่งอาจเป็นผู้ที่คนไข้เชื่อใจ และ
สามารถสื่อสารท�ำให้เขาเข้าใจได้ ผู้สื่อสารนั้นต้องใจนิ่งเพียงพอ และต้องรู้
ความจริงด้วยพอประมาณ เพราะฉะนั้นหากช่วยกันเป็นทีม ทั้งญาติและทีม
บุคลากรทางการแพทย์ จึงเท่ากับเป็นการช่วยเสริมซึ่งกันและกันให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น คล้ายเป็นการต่อจิ๊กซอว์ว่าคนไหนจะช่วยในประเด็นใด เช่น แพทย์ช่วย
ให้ขอ้ มูลในเรือ่ งการวินจิ ฉัยโรคและพยากรณ์โรค เพือ่ จะคาดการณ์ชว่ งเวลาใน
ระยะท้ายได้ตามสมควร ในส่วนของญาติและตัวคนไข้มสี ติ ยอมรับความจริง
อาจตั้งใจที่จะใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายนอกโรงพยาบาล
		 ด้านพยาบาลเมื่อได้ข้อสรุปต่างๆ แล้วจะเป็นผู้รับช่วงต่อ บันทึกข้อมูล
ต่างๆ อย่างละเอียด ท�ำหน้าที่สื่อสารกับญาติในรายละเอียดต่างๆ ที่ส�ำคัญ
เช่น การให้ยาต่างๆ ตามที่หมอสั่ง จัดคิวเรื่องการนัดหมายให้ เมื่อคนไข้สิ้นใจ
จะแจ้งหน่วยงานใด ข้อมูลเหล่านีท้ �ำให้ญาติอนุ่ ใจว่าทีมบุคลากรทางการแพทย์
จะดู แ ลอยู ่ เ สมอ คื อ แพทย์ ใ ห้ ค วามเชื่ อ มั่ น พยาบาลให้ ค วามอุ ่ น ใจ
สังคมสงเคราะห์ให้เครือข่ายที่กว้างขวาง เป็นทีมดูแลแบบประคับประคอง
ที่ท�ำให้คนไข้วางใจได้อย่างแท้จริง
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มอร์ฟีนน่ากลัวจริงหรือ

“การใช้ยามอร์ฟนี ในขนาดทีถ่ กู ต้อง ด้วยความเหมาะสม เป็นการบริหาร
ยาที่อยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการของการใช้ยามอร์ฟีน เป็นเรื่องปลอดภัย”
- พญ.ลักษมี ชาญเวชช์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความปวด
สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย
ประโยชน์และผลข้างเคียงของมอร์ฟีน
ยาแก้ปวดชนิดแรง ซึง่ เป็นยากลุม่ โอปิออยด์ (Opioid) ทีใ่ ช้บรรเทาอาการ
ปวดในกลุ่มผู้ป่วยระยะท้ายๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งมีหลายชนิด เช่น
เฟนทานิล (Fentanyl) อ็อกซิคอนติน (OxyContin) หรือเมทาโดน (Methadone)
แต่เรามักนึกถึงมอร์ฟีน 1 (Morphine ) เป็นอันดับแรก เพราะประสิทธิผลที่ดีของ
มอร์ฟีนทีใ่ ช้ในผู้ป่วยทีม่ อี าการปวดรุนแรง เช่น ช่วงหลังผ่าตัดทีใ่ ช้ในระยะสัน้ ๆ
แล้วหยุดไป นอกจากนัน้ มักใช้เป็นยาปวดบรรเทาส�าหรับผู้ป่วยมะเร็ง ซึง่ ความ
ปวดจากมะเร็งมีได้หลายประเภท แต่กลุม่ ทีจ่ า� เป็นต้องได้ยาแก้ปวดชนิดแรงคือ
กลุ่มของผู้ป่วยในระยะท้ายๆ ที่มีความปวดรุนแรง หรือโรคลุกลามไปมาก
แต่ยงั ไม่ถงึ ระยะท้าย นอกจากนัน้ กลุม่ ผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ยาแก้ปวดธรรมดาแล้วไม่ดขี นึ้
จ�าเป็นต้องได้มอร์ฟีนควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วย Palliative Care ทั้งที่เป็น
มะเร็งและกลุ่มอื่นๆ ที่มีอาการปวดและจ�าเป็นต้องได้ยากลุ่มนี้
ในบทความนี้ จะเน้นเฉพาะผู้ป่วยที่ Palliative Care ในระยะสุดท้าย
ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งมีระยะเวลาเหลืออยู่อย่างจ�ากัด ตัวโรคลุกลามไปมาก
แล้ว ราว 70 - 80% ของผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้ มักจะมีอาการปวดรุนแรงซึง่ ต้องใช้มอร์ฟนี
เพื่อบรรเทาอาการ ข้อดีของการใช้ยามอร์ฟีนคือ หากใช้ในขนาดที่ถูกต้อง
มอร์ฟีน (Morphine) คือสารประกอบอัลคาลอยด์ (Alkaloids) หนึ่งใน 25 ชนิด ของฝิ่น
ซึง่ เป็นสารประกอบทีน่ า� มาใช้เพือ่ บ�าบัดรักษาอาการปวด เป็นยากลุม่ โอปิออยด์ (Opioids)
ซึง่ จัดเป็นยาระงับปวดทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ ในการใช้บา� บัดรักษากลุม่ อาการปวด
รุนแรงต่างๆ
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ด้วยความเหมาะสม เป็นการบริหารยาทีอ่ ยูภ่ ายใต้การดูแลของบุคลากรทางการ
แพทย์ทมี่ คี วามรูค้ วามเข้าใจในหลักการของการใช้ยามอร์ฟนี เป็นเรือ่ งปลอดภัย
แต่เราต้องพูดทั้งด้านดีและข้อควรระวัง เพราะยาทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นมอร์ฟีน
หรือแม้แต่ยาแก้ปวด ยาฆ่าเชื้อที่เรากินกันเวลาเป็นหวัด ล้วนมีข้อเสียทั้งสิ้น
ข้อเสียของยาแก้ปวดชนิดอื่นๆ ในบางแง่มุมอาจมีอันตรายมากกว่า
มอร์ฟีน ยกตัวอย่างเช่น ยาแก้ปวดในกลุ่มเอ็นเสด (NSAID) หรือกลุ่มยา
ต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Steroid) ซึ่งดูเหมือนน่าจะเป็นยาที่มี
ความปลอดภัยสูง แต่ถา้ ใช้ในระยะเวลานานอาจท�าให้ไตวายได้ หรือแม้แต่การ
ให้ยาในขนาดสูง หรือให้ยาผิดขนาด อาจจะท�าให้กระเพาะอาหารอักเสบ
หรือทะลุ เพราะฉะนั้นในการพิจารณาให้ยากลุ่มเอ็นเสด จึงมีข้อควรค�านึงว่า
แม้อาจจะดีกว่าในแง่ของการไม่ติดยา แต่หากใช้ไม่ระวังอาจท�าให้มีปัญหา
ในเรื่องของไตได้
ส�าหรับการให้มอร์ฟีนนั้น แม้ว่าจะไม่ได้มีผลกับไตหรือตับโดยตรง
แต่มีผลกระทบกับเรื่องอื่นๆ เช่นกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อรับยาไปนานๆ ล�าไส้
จะบีบตัวน้อย อาจจะท�าให้ท้องผูกได้ และถึงแม้จะให้ยาไปเนิ่นนานเท่าใด
จะไม่เกิดการทนต่อยา เพราะฉะนั้นเมื่อรับยามอร์ฟีน จ�าเป็นต้องกินยาระบาย
ควบคู่กนั ไปส่วนผลข้างเคียงอืน่ ๆ ของมอร์ฟีนทีค่ นทัว่ ไปมักมีข้อกังวลในการใช้
คือผลข้างเคียงเรื่องการกดการหายใจ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อให้ยาผิดขนาด
อย่างยิ่ง ยกตัวอย่างสมมติเช่น ต้องการให้ 20 แต่ให้ผิดขนาดเป็น 200 คือ
มีความเกินขนาดไปอย่างมาก จึงจะเกิดปัญหา แต่ถ้าให้เพิ่มจากเดิมแค่ 10%
หรือ 25% ยังอยู่ในระดับที่สามารถปรับเพิ่มได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่
การให้ยาในระดับเดิมยังระงับปวดได้ไม่ดี
ส�าหรับการปรับเพิ่มมอร์ฟีน จะปรับครั้งละ 25% เท่านั้น เพราะจัดเป็น
ระดับทีม่ คี วามปลอดภัยอยู่ และสามารถจัดการผลข้างเคียงได้ โดยผลข้างเคียง
ที่ควรระวังว่าอาจเป็นสัญญาณในการเกิดปัญหาได้ในอนาคตคือภาวะง่วงซึม
ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ว่าจะน�าไปสู่ภาวะกดการหายใจ แต่ภาวะง่วงซึม
ไม่สามารถสรุป 100% ได้ว่าจะเป็นอาการเตือนสู่ภาวะกดการหายใจ เพราะ
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ในบางกรณี อาจเกิดจากยาตัวอื่นที่ท�ำผู้ป่วยเกิดภาวะง่วงร่วมด้วย แพทย์จึง
ต้องวินจิ ฉัยและสังเกตอย่างรอบด้าน
		 ยากลุ่มอื่นที่ใช้ร่วมกับมอร์ฟีนนี้เรียกว่ายากลุ่มเสริม เรียกว่ายากลุ่ม
แอดจูแวนท์ (Adjuvant) ยาในกลุ่มเสริม เป็นยาในกลุ่มที่ไปเพิ่มสารสื่อน� ำ
ประสาทสมอง ช่วยลดอาการปวดได้ การใช้ยากลุ่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
ยากลุม่ เสริม และท�ำให้สามารถลดขนาดยาแก้ปวดลง โดยพบว่ายาในกลุม่ แอด
จูแวนท์บางตัวทีใ่ ช้ปรับเสริมขึน้ กับยามอร์ฟนี ท�ำให้ผปู้ ว่ ยง่วงซึม จึงสังเกตค่อน
ข้างยากว่าภาวะง่วงซึมนั้นเกิดจากมอร์ฟีนหรือเป็นเพราะยาแอดจูแวนท์
อย่างไรก็ตาม หลักการทีถ่ กู ต้องในการให้ยาเสริมคือ ให้ในปริมาณทีเ่ หมาะสม
เพื่อลดขนาดยาแก้ปวด
เลือกใช้ให้ถ้วนถี่ มอร์ฟีนมีดีกว่าที่คิด
		 ส�ำหรับความเหมาะสมในการให้ยากลุ่มแอดจูแวนท์ พิจารณาได้จาก
ข้อบ่งชีข้ องยาทีส่ ามารถระงับปวดตามพยาธิสภาพของผู้ป่วย เช่น ถ้าผู้ป่วยใน
กลุ่มที่มคี วามปวดจากพยาธิสภาพประสาท 2 หรือ Neuropathic Pain พิจารณา
ให้กลุ่มแอดจูแวนท์ที่รักษาอาการปวดจากระบบประสาท เช่น กาบ้าเพนติน
(Gabapentin) หรื อ พรี ก าบาลิ น (Pregabalin) ซึ่ ง ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ที่ มี
ความปวดจากพยาธิสภาพประสาท จ�ำเป็นต้องให้ยาแอดจูแวนท์ร่วมด้วย
จากประสบการณ์พบว่า หากให้ยากาบ้าเพนตินได้อย่างถูกต้องกับผู้ป่วยที่มี
ความปวดจากพยาธิสภาพประสาท จะสามารถลดขนาดยามอร์ฟีนลงได้
เป็นผลให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วยในระดับสูงขึ้น
		 เพราะฉะนั้น บุคลากรทางการแพทย์ควรระวังทุกครั้งเมื่อต้องพิจารณา
ให้ยาแก้ปวด เบื้องต้นควรแยกชนิดความปวดให้ได้ก่อน เพื่อป้องกันผลในทาง
ลบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผูป้ ว่ ย ยกตัวอย่างในกรณีของผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามปวดจากพยาธิ
สภาพประสาท เช่น ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นมานาน ประมาณ 15 - 20 ปี
เป็นอาการปวดอันเนื่องมาจากการเกิดจากความเสียหายของระบบประสาท ผู้ป่วย
จะมีอาการปวดได้หลายลักษณะ เช่น ปวดเสียวแปลบ ปวดแสบร้อน รู้สึกยิบๆ ชาๆ คัน
หรือชา

2
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บริเวณปลายเท้ามีอาการปวดชา ปวดยุบๆ ยิบๆ ในลักษณะนี้ สามารถให้ยาก
ลุ่มแอดจูแวนท์ตัวเดียว โดยไม่ต้องให้มอร์ฟีนเลย เพราะโดยทั่วไปแล้ว
หากมีความปวดจากพยาธิสภาพประสาท แพทย์จะพิจารณาให้ยาที่มีข้อบ่งชี้
ความปวดจากพยาธิสภาพประสาทโดยตรง เช่น นิวรอนติน (Neurontin)
หรือกาบ้าเพนติน ซึ่งเป็นยาที่ไม่มีผลข้างเคียงเรื่องกดการหายใจ เพราะไม่ใช่
ยากลุ่มมอร์ฟีน จะมีแต่ผลข้างเคียงคืออาการง่วงนอน โดยเป็นผลข้างเคียงใน
ช่วงอาทิตย์แรกเท่านั้น ในขณะที่สามารถลดความปวดลงได้มาก โดยที่ไม่ต้อง
ใช้มอร์ฟีน
		 ดังนัน้ ในการวินจิ ฉัยของแพทย์ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยทีเ่ ป็นมะเร็งทีม่ ี
ความปวดจากพยาธิสภาพประสาทอย่างเดียว สามารถให้การดูแลโดยไม่จำ� เป็น
ต้องใช้มอร์ฟีน แต่ในทางตรงข้าม หากมีความปวดจากมะเร็ง ร่วมกับความ
ปวดจากพยาธิสภาพประสาทร่วมด้วย สามารถให้ยาได้ทั้งสองกลุ่ม ซึ่งท�ำให้
ลดขนาดยามอร์ฟีนลงได้ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นมะเร็ง และมี
ความปวดอย่างมาก ต้องประเมินความปวดนัน้ ๆ ก่อนว่า เป็นความปวดชนิดใด
เป็ น ความปวดจากมะเร็ ง ที่ มี ป ั ญ หาเรื่ อ งระบบประสาทร่ ว มด้ ว ยหรื อ ไม่
อันจะน�ำไปสู่การให้ยาแอดจูแวนท์ร่วมด้วยอย่างเหมาะสม
		 อาการปวดทีเ่ กิดจากพยาธิสภาพประสาทร่วมกับปวดเพราะตัวมะเร็งเอง
ทางการแพทย์เรียกว่ามิกซ์เพน (Mixed Pain) ซึ่งความปวดโดยตรงจากมะเร็ง
จะมีความปวดรุนแรง เช่น ในกรณีที่เป็นมะเร็งที่ตับอ่อน จะมีความปวดจาก
อวัยวะภายใน (Visceral Pain) แพทย์มักให้ยาในกลุ่มมอร์ฟีน หรือกลุ่ม Opioid
เพือ่ ลดอาการปวด โดยผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการปวดลักษณะนี้ โดยทีไ่ ม่ได้มคี วามปวด
จากพยาธิสภาพประสาท สามารถให้มอร์ฟีนเพื่อลดอาการปวดโดยไม่จำ� เป็น
ต้องให้ยาที่รักษาความปวดจากพยาธิสภาพประสาท
		 ส่วนประเด็นเกี่ยวกับความกังวลในการใช้มอร์ฟีน สิ่งที่ควรปรับเปลี่ยน
คือเรื่องของทัศนคติ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์หรือตัวผู้ป่วย
และญาติ โดยใช้เทคนิคในการสื่อสารเพื่อหาสาเหตุที่กลัวการใช้มอร์ฟีน
ค้นหาว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ์ในอดีตที่เป็นต้นเหตุของความกลัวหรือไม่
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เมื่อทราบสาเหตุนั้นๆ แล้ว จึงหาทางแก้ไขทัศนคติเท่าที่จะท�ำได้ ยกตัวอย่าง
เช่น หากผู้ป่วยต้องการยาเพื่อลดอาการปวด แต่มีความกลัวผลข้างเคียงที่จะ
เกิดขึ้น ในการสื่อสารต้องเน้นในเรื่องของเภสัชวิทยา เน้นเป้าหมายเรื่องของ
การดูแลเป็นหลัก ว่าความปวดเป็นสิ่งที่ทำ� ให้คุณไม่สุขสบาย ท�ำให้คุณใช้ชีวิต
อย่างเป็นทุกข์ตลอดเวลา และอธิบายให้เข้าใจว่ายาแก้ปวด หมายรวมถึง
มอร์ฟีน เป็นยาที่ช่วยลดอาการปวดทางกาย เพื่อท�ำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
นอกจากนั้นอาจช่วยแนะน�ำเกี่ยวกับเรื่องผลเสียต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่าง
รอบด้าน เท่ากับเป็นการ กระตุน้ ให้เขาสามารถคิดได้ดว้ ยตัวเอง (Empower) ว่า
เมื่อลดความปวดลงได้ ไม่ทรมาน ความทุกข์ลดลง ย่อมมีสติที่จะคิดไปถึง
ครอบครัว และสิ่งต่างๆ ในทางที่ดีขึ้นได้
การวินิจฉัยอาการพื้นฐานคือหลักการส�ำคัญ
		 โดยทัว่ ไปแล้วแนวทางในการวินจิ ฉัยอาการของผูป้ ว่ ย โดยเฉพาะความ
ปวดในรูปแบบต่างๆ ทาง สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย
มีแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline) เกี่ยวกับความปวดทุกชนิด
ไม่ว่าจะเป็นความปวดจากมะเร็ง หรือความปวดจากพยาธิสภาพประสาท
ซึ่งบุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งแพทย์และพยาบาลสามารถศึกษาเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบตั ไิ ด้ ผ่านเว็บไซต์ของสมาคมฯ สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือต้องแยก
วินิจฉัยให้ได้ก่อนว่าเป็นอาการปวดชนิดใด เพื่อเป็นแนวทางในการให้ยา
		 ยกตัวอย่างเช่น การวินจิ ฉัยความปวดบริเวณกล้ามเนือ้ กระดูก เอ็นและ
ข้อต่อ (Somatic Pain) หรือปวดจาก (Solid Organ) เช่น คนไข้ปวดจากการมี
ก้อนมะเร็งบริเวณกราม มีก้อนใหญ่มาก คนไข้สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่า
ปวดบริเวณไหน เรียกว่าเฉพาะจุดนั้น (Localize) เมื่อทราบดังนั้นแล้ว แพทย์
สามารถถามผู้ป่วยถึงระดับความรุนแรงของอาการปวดได้ว่ามากน้อยเพียงใด
ถ้าความรุนแรง 7 - 10 แสดงว่ากลุ่มนี้ควรให้ยามอร์ฟีน แต่ในทางตรงข้าม
ยกตั ว อย่ า งเช่ น หากผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง บางราย พบมะเร็ ง ตรงต่ อ มน�้ ำ เหลื อ ง
บริเวณคอ ซึง่ ก้อนโตมาก และแจ้งกับแพทย์ว่าแขนด้านเดียวกับต่อมน�ำ้ เหลือง
โตมีอาการปวดแปล๊บๆ แสบร้อนไปหมด จ�ำเป็นต้องใช้การตรวจวินิจฉัย
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ซึ่งพบว่าก้อนมะเร็งไปกดตรงบริเวณกลุ่มข่ายประสาทที่ไปเลี้ยงแขน ซึ่งเป็น
กลุ่มอาการที่เกิดจากกลุ่มข่ายประสาทโดนกด (Plexopathy) หากพบอาการ
ในลั ก ษณะนี้ ควรให้ ย าแอดจู แ วนท์ เ พื่ อ ลดอาการปวดที่ เ กิ ด ขึ้ น ที่ แ ขน
ส่วนความปวดของมะเร็งบริเวณคอ สอบถามผูป้ วดว่าปวดเพียงใด ซึง่ ความปวด
จะต่างกัน เพื่อพิจารณาวางแผนในการให้ยาที่เหมาะสม
		 เหนือสิง่ อืน่ ใด แพทย์ตอ้ งสือ่ สารกับผูป้ ว่ ยให้เข้าใจในประเด็นการรักษา
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เพราะเป็นสิทธิของผู้ป่วย ในกรณีของผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ภายหลังจากการวินจิ ฉัยโรคเพือ่ วางแผนการรักษาแล้ว ควรสือ่ สารกับผูป้ ว่ ยให้
กระจ่างว่า ณ ขณะนี้สภาพการณ์ของโรคเป็นอย่างไร มีวิธีการรักษาแบบไหน
จะมีการรักษาตามขั้นตอนอย่างไรบ้าง หมายรวมถึงการจ่ายค่ารักษาต่างๆ
ต้องคุยกระบวนการทั้งหมดก่อน เมื่อผู้ป่วยเข้าใจประเด็น แล้วจึงค่อยสื่อสาร
กับสมาชิกในครอบครัวต่อไป รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นกันในทีมแพทย์ที่
จะเข้ามาดูแล ก่อนทีจ่ ะเริ่มท�ำการรักษา
การสื่อสารเรื่อง Living Will
		 ในส่วนของการให้ขอ้ มูลเรือ่ ง Living Will หากเป็นไปได้ควรท�ำการสือ่ สาร
ตัง้ แต่ผปู้ ว่ ยยังมีสติ เพือ่ ทีจ่ ะได้รบั ทราบข้อเท็จจริงต่างๆ นัน่ คือเป้าประสงค์ของ
การรักษา ให้ผู้ป่วยตัดสินใจว่าจะสู้แค่ไหน ต้องการลดความปวด ลดความ
ไม่สุขสบายต่างๆ แต่ถ้าความปวดนั้นสุดทางแล้ว คุณยังมีเจตจ�ำนงในการยื้อ
ชีวติ โดยการใส่ท่อช่วยหายใจหรือปั๊มหัวใจหรือไม่ โดยทีใ่ นสภาพการณ์นนั้ คุณ
ไม่ได้รับรู้อะไรแล้ว ตัวโรคที่คุณเป็นอยู่นั้นรักษาไม่หายขาด และสุดหนทางที่
จะเยียวยา ซึ่งประเด็นส�ำคัญเหล่านี้ต้องคุยกัน และพิจารณาด้วยว่าใครที่จะ
ตัดสินใจแทนคุณ ในขณะที่คุณไม่มีสติ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำ� คัญ ต้องคุยกับผู้ป่วย
เป็นหลัก แล้วเซ็นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
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อย่างไรก็ตาม สังคมปัจจุบันคนบางกลุ่มอาจจะยังไม่ยอมรับในการพูด
กันเกี่ยวกับความตาย วิธีการสื่อสารอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไป พูดวันละนิด
ค่อยๆ เปิดประเด็นทีหน่อย แพราะการดูแลแบบ Palliative Care ต้องใช้
ความต่อเนือ่ ง นัน่ คือสาเหตุว่าท�าไมเราต้องหมัน่ สือ่ สารกับผู้ป่วยตัง้ แต่เริม่ แรก
เพราะสายสัมพันธ์ระหว่างการดูแลกันมา จะท�าให้เห็นกันว่าความสัมพันธ์
ในครอบครัวเป็นอย่างไร ความคิดความอ่านเป็นอย่างไร รวมไปถึงการปรับตัว
เพื่อจัดการกับโรคร้ายเป็นไปในแนวทางไหน
หากสังเกตเห็นมาตลอดว่าผู้ป่วยสู้จนถึงที่สุด มีแนวคิดว่าจะยอมแพ้
ไม่ได้ อาจต้องหาหนทางว่า จะสือ่ สารอย่างไรให้คนไข้เข้าใจ หรือโน้มน้าวญาติ
ให้ช่วยคุย การดูแลทั้งครอบครัวมาตั้งแต่ต้น ดีกว่าการมาท�า Palliative Care
ช่วงท้ายๆ ทีผ่ ปู้ ว่ ยเหลือเวลาอีกไม่กสี่ ปั ดาห์ คนไข้ไม่มขี อ้ มูลเลยว่าอาการระยะ
แรกกับระยะท้ายจะเป็นอย่างไร ซึง่ ท�าให้ทงั้ ตัวแพทย์และผูป้ ว่ ย สูญเสียโอกาส
ดีๆ ส�าหรับการสร้างคุณภาพชีวิตในระยะท้ายไปอย่างน่าเสียดาย
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จริยธรรมในการดูแล
แบบประคับประคอง

- รศ.ดร. ทัศนีย์ ทองประทีป คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ปัจจุบนั รูปแบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) นับว่าเป็น
ที่รู้จักอย่างกว้างขวางในทีมสุขภาพสุขภาพและประชาชน รูปแบบการดูแลนี้
เป็นประโยชน์มากในการดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการของโรคด�าเนินอยูใ่ นระยะสุดท้าย
ไม่มีทางจะรักษาให้หายขาดจากโรคได้ อาการต่างๆ มีแต่จะทรงตัวหรือ
ทรุดลงเมื่อเวลาผ่านไป เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคมะเร็งและโรคทางสมอง
รวมทั้งผู้สูงอายุที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต โดยจะเน้นการดูแลแบบองค์รวม
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเป็นส�าคัญ เนื่องจากในระยะท้ายของชีวิต
อวัยวะต่างๆ ในร่างกายมีการท�างานผิดปกติ ก่อเกิดปัญหาซับซ้อนยากที่จะ
ควบคุม ส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึก เช่น ความกลัว ความวิตกกังวล และ
รู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง เป็นต้น โดยธรรมชาติแล้วทุกคนรักชีวิตและอยากมีโอกาส
ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับชีวิตของตน แม้ว่าจะเป็นเวลาช่วงสุดท้ายของ
ชีวิตก็ตาม ผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกัน
ด้ ว ยวิ ท ยาการด้ า นการแพทย์ แ ละเทคโนโลยี เ จริ ญ ก้ า วหน้ า มาก
เป็นประโยชน์ต่อการวินจิ ฉัยโรคและการรักษาเป็นอย่างยิง่ แต่กต็ ้องยอมรับถึง
กฎธรรมชาติ การเจ็บป่วย การแก่ชราและการตายเป็นธรรมชาติที่ทุกคนต้อง
เผชิญ และการตายดี เป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ทกุ คน คือ ตายด้วยอาการ
สงบ ปราศจากความทุกข์ทรมาน มีสติสมั ปชัญญะเพียงพอทีจ่ ะบอกลาบุคคล
ทีต่ นรัก ญาติผปู้ ว่ ยก็ปรารถนาจะได้ดแู ลกันอย่างใกล้ชดิ ควรมีโอกาสได้ปฏิบตั ิ
ตามหลักศาสนาหรือวัฒนธรรมที่ครอบครัวยึดถือ ปฏิกิริยาที่ผู้ป่วยและญาติมี
ต่อความตายและการพลัดพรากนั้นไม่เหมือนกัน ความขัดแย้งในเรื่องคุณค่า
และความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยและความตายอาจพบได้ ทีมสุขภาพ
ควรค�านึงถึงสิทธิและความต้องการของผู้ป่วยและญาติเป็นส�าคัญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในผู้ป่วยที่อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถพิทักษ์สิทธิของตนเองได้ เช่น
ผู้ป่วยที่ไม่สามารถสื่อสารได้ด้วยโรคทางสมองหรือด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
สิทธิผู้ป่วยพืน้ ฐาน 3 ประการทีท่ มี ผู้ดูแลจะต้องตระหนักอยู่เสมอ คือ สิทธิทจี่ ะ
ได้รบั รู้ข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอ (Right to Be Informed) สิทธิทจี่ ะปฏิเสธ
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การรักษา (Right to Refuse Treatment) และสิทธิความเป็นส่วนตัว (Right of
Privacy) ซึ่งเป็นที่มาของหลักจริยธรรมส�าคัญคือ การเคารพในเอกสิทธิของ
ผู้ป่วย (Autonomy)
ประเด็นจริยธรรมในการดูแลผูป้ ว่ ยในระยะสุดท้ายเป็นเรือ่ งละเอียดอ่อน
และไวต่อความรู้สึกของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพราะสภาพจิตใจและอารมณ์ที่
อ่อนแอ ต้องการก�าลังใจและค�าปรึกษา เพือ่ การตัดสินใจทีด่ แี ละเป็นประโยชน์
บุคคลทั่วไปมักถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะท�าสิ่งที่ดีที่สุดให้บุคคลที่ตนรัก/
ญาติมิตร การรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่ให้การดูแลรักษารวมทั้งผู้ป่วย
และญาติ จะเป็นกุญแจส�าคัญในการป้องกันประเด็นขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
ในการดูแลผู้ป่วยแม้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพจะระบุว่าทุกกิจกรรมที่
ปฏิบตั ติ อ่ ผูป้ ว่ ยนัน้ ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็ตาม ทีมสุขภาพควรใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรม (Moral Reasoning) เพือ่ ให้การดูแลรักษาเป็นประโยชน์หรือ
เป็นผลดีแก่ผู้ป่วยมากที่สุด (Best Interest) ในการปฏิบัติงานจึงจ�าเป็นต้องมี
หลักจริยธรรม (Ethical Principles) เพื่อช่วยให้ทีมสุขภาพพิจารณาเหตุผลต่างๆ
ที่เกี่ยวกับชีวิตของผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม หลักจริยธรรมที่มักใช้กันทั่วไปใน
คลินิกได้แก่
1) การเคารพในเอกสิทธิของผู้ป่วย (Autonomy)
2) ความยุติธรรม (Justice) ให้บริการอย่างทั่วถึงตามความเร่งด่วน
และตามความจ�าเป็น
3) การกระท�าแต่สงิ่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ (Beneficence) ไม่กระท�าสิง่ ทีก่ อ่ โทษ
(หรือเป็นอันตรายน้อยที่สุด) (Non - Maleficence)
4) ความซื่อสัตย์ ในการให้บริการ (Fidelity) โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพอย่างเต็มความสามารถ
ประเด็นขัดแย้งเชิงจริยธรรม อาจเกิดขึ้นเพราะการให้คุณค่าของทีม
ผู้ดูแลกับผู้ป่วยและญาติต่างกัน หรือความคาดหวังของผู้ป่วยและญาติ
ไม่ได้รับการตอบสนอง เช่น กรณีผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาด้วยการผ่าตัด
136 สุ ข สุ ด ท้ า ย ที่ เ ลื อ ก ไ ด้

ต้องการรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ หลักจริยธรรมที่ควรน�ามาประกอบ
การตัดสินใจ คือ เคารพในสิทธิของผู้ป่วย (Autonomy) ในการตัดสินใจที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง แต่แพทย์และพยาบาลอาจคิดว่าการแพทย์ทางเลือกอาจ
ไม่เกิดผลดีเท่ากับการผ่าตัด จะท�าให้กระบวนการรักษาล่าช้าออกไป อาจจะ
เป็นผลเสียต่อผู้ป่วย เตียงอาจจะไม่ว่าง เมื่อเวลาที่ผู้ป่วยกลับมารับการรักษา
อีกครั้ง ซึ่งเป็นการพิจารณาโดยใช้หลักการค�านึงถึงผลดี (Beneficence) ซึ่งต่าง
ฝ่ายต่างมีเหตุผล ดังนั้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจระหว่างผู้ทเี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย จะช่วยให้ความขัดแย้ง ในการดูแลผู้ป่วย
ลดลงได้มาก
ในที่นี้จะกล่าวถึงเพียงประเด็นปัญหาเชิงจริยธรรมที่อาจพบได้บ่อย
ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ดังนี้ คือ
1) จริยธรรมและการสื่อสารกับผู้ป่วย (Communication and Ethics)
2) การตัดสินใจกู้ฟื้นคืนชีพ (Resuscitation Decisions)
3) การรักษาที่ไร้ประโยชน์ (Futility) ได้แก่การไม่ให้การรักษา
หรือการยุติการรักษา (Withholding or Withdrawal of Treatment)
4) การแสดงเจตนาเกีย่ วกับการรักษา (Advanced Directive or Living Will)
5) การปันส่วนอุปกรณ์การแพทย์ที่มีอย่างจ�ากัด (Rationing)
6) การให้ยาสงบระงับในระยะสุดท้าย (Palliative Sedation)
7) การวิจัยในการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care Research)
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1

จริยธรรมและการสื่อสารกับผู้ป่วย
(Communication and Ethics)
คุณภาพของการดูแลผู้ป่วยจะดีหรือไม่นั้น ปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญ
คือ การสือ่ สารของเจ้าหน้าทีใ่ นทีมสุขภาพกับผูป้ ว่ ยและญาติ คุณภาพของการ
สื่อสาร คือ เนื้อหา / ข้อมูลและวิธีการสื่อสาร ตลอดระยะเวลาที่ได้ดูแลรักษา
ควรเป็นไปด้วยความเคารพและให้เกียรติ เริม่ ต้นด้วยการสือ่ สารทีแ่ สดงออกถึง
การรับรู้และเข้าใจถึงความยากล�าบากที่ก�าลังเผชิญอยู่ของผู้ป่วยและญาติ
เพื่อสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นก่อน แล้วจึงพูดถึงความจริงที่เป็นประโยชน์
เกีย่ วกับการรักษาและการปฏิบตั ติ วั การบอกความจริงเกีย่ วกับการวินจิ ฉัยโรค
และการพยากรณ์โรคที่เป็นข่าวร้ายในเวลาที่เหมาะสมนั้น ควรประเมินการ
รับรู้และสภาพจิตใจของผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งแหล่งสนับสนุนทางด้านจิตใจ
อื่นๆ เมื่อบอกความจริงแล้ว ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ ในการรักษา
ด้วย การพูดอย่างเปิดเผยและเคารพในการตัดสินใจของผู้ป่วยและญาติควร
ด�าเนินอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการรักษา ทีมผู้ดูแลควรถือเป็นจริยธรรม
พืน้ ฐานทีค่ วรปฏิบตั ใิ นการดูแลผูป้ ว่ ยในแต่ละวัน ผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นวัยผูใ้ หญ่ทกุ ราย
และรู้สึกตัวดี ควรได้รับการบอกเล่าเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การด�าเนินของโรค
และแผนการดูแลรักษา จากผลการวิจยั ในต่างประเทศส่วนใหญ่ (84.9%) ผูป้ ว่ ย
ต้องการรู้ความจริง ไม่ว่าความจริงนัน้ จะร้ายหรือดีกต็ าม ดังนัน้ การบอกข้อมูล
หรือการสื่อสารกับผู้ป่วยจะต้องยึดหลักการเคารพในเอกสิทธิของผู้ป่วยเสมอ
(Autonomy) ยังมีหลักจริยธรรมอีกประการหนึง่ ทีต่ อ้ งพิจารณา คือ การไม่ปฏิบตั ิ
สิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย (Non - Maleficence) โดยการไม่บอกความ
จริงเพราะเกรงว่าท�าให้ผู้ป่วยเศร้าเสียใจจนรับไม่ได้ หลักจริยธรรมนี้อาจใช้ได้
กับผู้ป่วยบางรายหรือในบางสังคม แต่อย่าลืมว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ปรารถนาจะรู้
ความจริง
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บทบาทของพยาบาลและผู้ดูแล
แม้ว่าการบอกเรื่องการวินิจฉัยโรคและการพยากรณ์โรคจะไม่ใช่หน้าที่
ของพยาบาล ด้วยเหตุผลที่พยาบาลได้ให้การช่วยเหลือดูแลและอยู่ใกล้ชิด
จึงได้รับความไว้วางใจผู้ป่วยและญาติมักตั้งค�าถามเรื่องการวินิจฉัยโรคและ
การพยากรณ์โรคกับพยาบาล พยาบาลควรแนะน�าหรือให้การช่วยเหลือเพือ่ ให้
ผู้ป่วยและญาติมีโอกาสถามค�าถามต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคและการ
พยากรณ์โรคกับแพทย์เจ้าของไข้โดยตรง เมือ่ แพทย์เจ้าของไข้ได้ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็น
ข่าวร้ายแก่ผู้ป่วยและญาติแล้ว พยาบาลมีหน้าที่ประเมินการรับรู้และความ
เข้าใจของผูป้ ว่ ยและญาติ พร้อมทัง้ สังเกตพฤติกรรมและอารมณ์ของผูป้ ว่ ยและ
ญาติทมี่ ตี อ่ ข่าวร้ายนัน้ เพือ่ ให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม ทีส่ า� คัญคือต้อง
มีทักษะในการสื่อสารเพื่อให้ผู้ป่วยยอมรับความจริงที่เจ็บปวดและยอมรับได้
ยากนั้นด้วย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีความหวังและก�าลังใจอย่างเหมาะสม รวมทั้ง
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นซึ่งจะส่งผลต่อความร่วมมือในการดูแลแบบประคับ
ประคองต่อไป ส่วนการให้ข้อมูลเรื่องอาการและการดูแลเพื่อลดและบรรเทา
อาการทีไ่ ม่สขุ สบายต่างๆ นัน้ พยาบาลอธิบายให้ผปู้ ว่ ยและญาติฟงั เป็นรายกรณี
อย่างสม�่าเสมอ

2

การตัดสินใจกู้ฟนคืนชีพ
(Resuscitation Decisions)
การตัดสินใจเพื่อกู้ฟื้นคืนชีพ เป็นอีกประเด็นหนึ่งทีม่ ักพบว่าเป็นปัญหา
ในการวางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้าย การตัดสินใจกู้ฟื้นคืนชีพ
เกี่ยวข้องกับหลักการรักษาทางการแพทย์ จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ ซึ่ง
ผูป้ ว่ ยทุกควรมีสทิ ธิทจี่ ะวางแผนเกีย่ วกับชีวติ ของตน หรือถ้าผูป้ ว่ ยไม่อยูใ่ นฐานะ
ทีต่ ดั สินใจได้ ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของผูป้ ว่ ยควรแสดงเจตจ�านงไว้เป็นหลักฐาน
ว่าเมื่อหัวใจและปอดท�างานล้มเหลวจะท�าการกู้ฟื้นคืนชีพหรือไม่ ในทางการ
แพทย์จะเขียนว่า Do Not Resuscitate (DNR) การปฏิบัติเพื่อกู้ฟื้นคืนชีพมักไม่
ได้ผลในผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายทีป่ ว่ ยด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลามไปในอวัยวะต่างๆ
การติดเชือ้ เข้ากระแสเลือด หรือไตล้มเหลว ในต่างประเทศได้มกี ารศึกษาความ
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ส�าเร็จของการกูฟ้ น้ื คืนชีพในผูป้ ว่ ยกลุม่ ดังกล่าวพบว่ามีนอ้ ยกว่า 20% ส่วนการ
กู้ฟื้นคืนชีพที่กระท�าในผู้สูงอายุจะประสบความส�าเร็จประมาณ 5% เท่านั้น
และการกู้ฟื้นคืนชีพอาจไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย เพราะการกู้ฟื้น
คืนชีพอาจท�าให้เกิดเป็นความทุกข์ทรมานทีเ่ กิดจากการใช้เทคโนโลยี หรืออาจ
เป็นภาระแก่ผู้ป่วยและครอบครัวด้านค่ารักษาพยาบาล แม้ว่าจะสามารถยืด
ชีวิตออกไปได้อกี ระยะหนึ่งก็ตาม การปฏิบัติกู้ฟื้นคืนชีพ เป็นเรื่องที่ต้องอาศัย
ความรู้ ประสบการณ์เชิงวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งความเข้าใจชีวิตใน
มิติอื่นๆ ของทีมผู้ให้การรักษา การกู้ฟื้นคืนชีพไม่ใช่ Procedure ที่ต้องปฏิบัติ
แบบ Routine กับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นทุกราย การดูแลให้ชีวิตด�าเนิน
ไปตามธรรมชาติอย่างสมศักดิ์ศรี ด้วยการบรรเทาอาการต่างๆ และช่วยให้
มีความสุขสบาย สิ่งที่ทีมผู้ดูแลการรักษาจะต้องตั้งค�าถามเสมอคือการ
กู้ฟื้นคืนชีพนั้นท�าเพื่ออะไร และใครคือผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุด ดังค�ากล่าวของ
วูลเฟ่ ที่ว่า “Resuscitation Measures: For Real or for Show” หากค�าตอบคือ
เพือ่ ช่วยเหลือผู้ป่วย เพราะมีโอกาสทางรอดชีวติ ก็ควรรีบด�าเนินการอย่างเต็ม
ความสามารถ แต่ถ้าได้คา� ตอบเพียงจะพิสูจน์ว่าได้ทา� ให้ครบตามกระบวนการ
รักษาเฉพาะทางกายเท่านั้น หรือเป็นการฝึกทักษะเพื่อความช�านาญของทีม
ผู้ให้การดูแลรักษา ก็จะเป็นการตั้งเจตนาที่ไม่ตรง การเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้
กล่าวค�าอ�าลาญาติมติ ร ได้สมั ผัสกันเมือ่ ร่างกายยังมีไออุน่ หรือปฏิบตั ติ ามหลัก
ศาสนา จะมีคุณค่าสูงส่งต่อจิตวิญญาณของผู้ป่วยและญาติ
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บทบาทของพยาบาลและผู้ดูแล
ในกรณีการตัดสินใจกู้ฟื้นคืนชีพแพทย์เจ้าของไข้อาจต้องการพบญาติ
เพื่อขอทราบความคิดเห็นและการตัดสินใจ ถ้าญาติไม่อยู่ในเวลาที่เร่งด่วน
แต่ได้บอกข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจแก่พยาบาลหรือผู้ดูแลไว้แล้ว พยาบาล
ควรท�าหน้าทีเ่ ป็นสือ่ กลางในการให้ขอ้ มูลนัน้ กรณีทที่ มี แพทย์ผรู้ บั ผิดชอบตัดสิน
ใจจะปฏิบัติการกู้ฟื้นคืนชีพ การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ�าเป็นให้พร้อมใช้ในการ
ปฏิบัติการเป็นหน้าที่ของพยาบาล พยาบาลควรอยู่เป็นเพื่อน ให้ก�าลังใจทั้ง
ผูป้ ว่ ยและญาติในยามทีเ่ ผชิญกับความยากล�าบากในการตัดสินใจ ซึง่ คาดหวัง
ต่อผลของการตัดสินใจได้ยากและอาจต้องเผชิญกับการสูญเสีย

3

การรักษาที่ไร้ประโยชน์
(Futility)
อาการของผู้ป่วยในระยะสุดท้ายมีความไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงเร็ว
เป็นกลุ่มอาการที่ต้องใช้วธิ ีจัดการที่หลากหลายและ / หรือใช้ยาหลายชนิดร่วม
กัน ผลการรักษาอาจก่อให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์ได้ การรักษาด้วยวิธีการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแล้วไม่ได้ผลดี ก็ควรยุติหรือถอนการรักษานั้นได้ หรือที่
เรียกว่า การรักษาที่ไร้ประโยชน์ ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาให้รอบด้านทั้ง
ในด้านหลักวิชาทางการแพทย์ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วย
และกฎหมาย เพราะเมื่อให้การรักษาด้วยวิธีการต่างๆ ไประยะหนึ่งแล้ว
การรักษานัน้ ไม่ช่วยให้อาการต่างๆ ทุเลาลงหรือคุณภาพชีวติ ของผู้ป่วยไม่ดขี นึ้
แต่วิธีการดังกล่าวอาจเพิ่มความทุกข์ทรมานหรือเป็นภาระแก่ผู้ป่วยหรือผู้ดูแล
ในแง่สังคมและเศรษฐกิจได้ ทีมผู้ให้การรักษาอาจพิจารณายุติการรักษาหรือ
งดการรักษาบางอย่างได้ แต่แพทย์ผใู้ ห้การรักษามักจะกลัวผลทีจ่ ะเกิดจากการ
ยุตกิ ารรักษา หรือที่เรียกว่า False Fear อย่างไรก็ตามการพิจารณาว่าการรักษา
ใดที่เป็นประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ควรให้ผู้ป่วยและญาติได้รับรู้ข้อมูลเป็นระ
ยะๆ และมีส่วนร่วมรับรู้และตัดสินใจ
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การงดการรักษา หรือการยุติการรักษา
(Withholding or Withdrawal of Treatment)
ประเด็นการยุติการรักษาที่เคยให้ (Withdrawal of Treatment) และ
การงดหรือไม่ให้การรักษาที่ยังไม่เคยให้มาก่อน (Withholding of Treatment)
ทีมผูใ้ ห้การดูแลควรค�านึงถึงประโยชน์ความต้องการของผูป้ ว่ ยและญาติเป็นหลัก
ถ้าพิจารณาในแง่จริยธรรมแล้วแนวคิดทัง้ สองประการนีด้ เู หมือนจะไม่แตกต่าง
กัน แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ผู้ที่ต้องท�าหน้าที่ยุติการรักษาด้วยการปลดหรือถอด
สายยางต่างๆ ที่เคยเป็นประโยชน์ในการรักษาแก่ผู้ป่วยอยู่แล้วนั้น ย่อมสร้าง
ความหวั่นไหวได้มากกว่าการงดการรักษาที่ผู้ป่วยไม่เคยได้รับสิ่งเหล่านั้น
มาก่อน ซึง่ หลักในการพิจารณาในทัง้ 2 ประเด็นนีค้ อื การรักษาด้วยวิธดี งั กล่าว
ไม่ เ ป็ น ผลดี (Benefit) แก่ ผู ้ ป ่ ว ยอี ก ต่ อ ไปแล้ ว หากยั ง ด� า เนิ น การรั ก ษา
ต่อไปอาจท�าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือเป็นภาระแก่ร่างกาย (Burden)ในการ
ขจัดของเสียหรือติดเชื้อ การรักษาดังกล่าวนี้ได้แก่ การใช้เครื่องช่วยหายใจ
การใช้ยาฆ่าเชื้อบางชนิด อาจมีผลต่อการท�างานของตับและไตที่มีการท�างาน
ลดลง และการให้สารน�้า / อาหารทางหลอดเลือดด�า เป็นต้น พยาบาลคือผู้ที่
จะน�าแผนการรักษาของแพทย์ไปสู่การปฏิบัติ จึงมักรับรู้ว่าการรักษาใดที่เป็น
ประโยชน์หรือเป็นภาระแก่ผู้ป่วยและญาติในด้านใดด้านหนึ่งดังได้กล่าวแล้ว
พยาบาลจึงมีบทบาทส�าคัญในการประเมินอาการต่างๆ ของผู้ป่วยทีต่ อบสนอง
ต่อการรักษา และสื่อสารข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทีมแพทย์ในการพิจารณา
ว่าจะด�าเนินการรักษาหรือจะยุติการรักษา

การยุติให้สารน�้าและอาหาร
(Fluids and Nutrition)

เป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารและน�้าเป็นความจ�าเป็นพื้นฐานของมนุษย์
การดื่มน�้าได้และรับประทานอาหารอร่อยบ่งชี้ว่าอาการยังดี ชีวติ จะยังด�าเนิน
ต่อไปได้ และความใส่ใจดูแลเรื่องอาหารการกินยังแสดงถึงความรักและ
ความห่วงใยที่มีต่อกันระหว่างญาติมิตร ในทางการแพทย์ถือว่าการให้สารน�้า
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และอาหารเป็นส่วนหนึ่งการรักษา ปัจจุบันวิทยาการก้าวหน้ามากสามารถให้
สารอาหารโดยผ่านสายยางเข้าทางหลอดเลือดด�าและสายยางเข้าทางจมูก
หรือเข้าที่กระเพาะอาหารหรือล�าไส้โดยตรง ที่เรียกว่า “Artificial Nutrition”
การให้สารน�้าและอาหารด้วยวิธีการนี้อาจมีความจ�าเป็นเพื่อให้ชีวิตด�ารงอยู่
เพราะผู้ป่วยไม่สามารถดื่มหรือกินได้ตามปกติ การให้สารน�้าและอาหารถือ
เป็นการรักษาเพือ่ พยุงชีวติ ด้วย (Life - Sustaining Treatment) ผูป้ ว่ ยบางรายอาจ
ปฏิเสธการให้สารอาหารที่ต่างไปจากวิธีธรรมชาติ บางรายอาจปฏิเสธการให้
อาหารทางสายยางเข้ า จมู ก แต่ ไ ม่ ป ฏิ เ สธการให้ ส ารน�้ า หรื อ อาหารทาง
หลอดเลือดด�า ทีมแพทย์ควรพิจารณาถึงวิธีการให้ ผลดีและภาวะแทรกซ้อนที่
อาจจะเกิดขึน้ ทัง้ นีค้ วรอธิบายถึงพยาธิสภาพและความจ�าเป็นต่างๆ ของผูป้ ว่ ย
เพราะญาติอาจไม่เข้าใจกลไกและความต้องการของร่างกายผูป้ ว่ ยในระยะใกล้
จะเสียชีวติ อย่างเพียงพอ ผู้ป่วยที่ก�าลังใกล้ตาย (Dying Patient) ความต้องการ
สารอาหารจะลดลง การชั่งน�้าหนักระหว่างเป็นประโยชน์และก่อโทษต่อผู้ป่วย
ควรมีการสือ่ สารให้ชดั เจน การงดไม่ให้สารอาหารอาจกลายเป็นประเด็นทีส่ ร้าง
ความเข้าใจผิดระหว่างผู้ท่เี กี่ยวข้องได้ รวมทั้งพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วย ซึ่งแพทย์
ควรให้ขอ้ มูลและควรปรับแผนการรักษาเป็นระยะๆ เพือ่ มัน่ ใจว่าผูป้ ว่ ยได้รบั การ
ดูแลให้ได้รบั ความสุขสบายที่สุด
บทบาทของพยาบาลและผู้ดูแล
ในประเด็นการรักษาทีไ่ ร้ประโยชน์นี้ คือการท�าหน้าทีเ่ ป็นพิทกั ษ์สทิ ธิของ
ผู้ป่วยและญาติ น�าเสนอข้อมูลส�าคัญที่สร้างความเข้าใจและเป็นประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจของญาติ พร้อมทัง้ ให้ความร่วมมือกับแพทย์ในการท�าความเข้าใจ
แก่ผู้ป่วยและญาติเป็นระยะๆ ถึงเหตุผลเมื่อมีการให้หรืองดการรักษาอย่างใด
อย่างหนึ่งที่ไม่จ�าเป็นจากผู้ป่วย ในรายที่งดน�้าและอาหารพยาบาลควรช่วย
รักษาอนามัยในช่องปากให้สะอาดและดูแลให้เยื่อบุช่องปากมีความชุ่มชื้นอยู่
เสมอ เพื่อความสุขสบาย อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มุ่งหมายเพื่อบรรเทาอาการ
ต่างๆ แพทย์เป็นผูใ้ ส่ แพทย์จงึ รับผิดชอบทีจ่ ะเป็นผูป้ ลดหรือถอดเครือ่ งมือนัน้ ๆ
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เมื่อไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยแล้ว พยาบาลมีหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อ
สังเกตอาการและช่วยบรรเทาอาการต่างๆ และควรอธิบายให้ญาติเข้าใจ

4

การแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษา
(Advanced Directive)

พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2550 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2550 มาตรา 12 ระบุว่า บุคคลมีสิทธิ
ท�าหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขทีเ่ ป็นไปเพียงเพือ่ ยืด
การตายในวาระสุดท้ายของชีวติ ตน หรือเพือ่ ยุตกิ ารทรมานจากการเจ็บป่วยได้
การแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษา
เป็นเอกสารที่เขียนโดยเจ้าตัวที่ต้องการแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้าว่าเมื่อ
ตนไม่สามารถสื่อสารได้หรือตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิต
ตนได้ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ทา� หน้าที่ดูแลรักษา ยุติการใช้เครื่องพยุงชีวิตหรือการ
รักษาที่เป็นเพียงการยืดอายุออกไปโดยที่สภาพนั้นจะไม่สามารถคืนดีขึ้นมาได้
หรือผู้ป่วยอาจตั้งผู้แทนเพื่อท�าหน้าที่ตัดสินใจแทนตนได้ ซึ่งผู้แทนนี้ควรเป็น
ผู้ที่รู้จักและเข้าใจว่าผู้ป่วยต้องการอย่างไร ปัญหาส�าคัญของผู้ป่วยคนไทย
จ�านวนไม่น้อยที่ขาดความรู้เกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่ และไม่รู้ว่าโรคมีความรุนแรง
อยู่ในระดับใด การพยากรณ์โรคเป็นอย่างไร มีทางเลือกในการรักษาหรือ
ไม่ ผลของการรักษาทีเ่ ลือกนัน้ จะก่อผลดีหรือมีขอ้ ทีพ่ งึ ระวังอย่างไรบ้าง ในบาง
รายญาติของผู้ป่วยอาจจะทราบการพยากรณ์โรคและขอร้องให้แพทย์ปิดบัง
ความจริงเกีย่ วกับโรค เพราะคิดว่าผูป้ ว่ ยจะไม่ยอมรับกับความจริงนัน้ ไม่ได้ และ
จะเสียก�าลังใจ จึงท�าให้ผู้ป่วยขาดโอกาสในการวางแผนชีวิตในระยะสุดท้าย
ของตน การแสดงเจตนาเกีย่ วกับการรักษา จึงเป็นทางเลือกส�าคัญทีถ่ กู ก�าหนด
ขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้ตัดสินใจไว้ก่อนที่จะไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
ทีมผูด้ แู ลรักษาควรรับฟังความคิดเห็นของผูป้ ว่ ยกรณีทสี่ ามารถสือ่ สารได้ กรณี
ที่ไม่สามารถสื่อสารได้หรือมีข้อจ�ากัดในการตัดสินใจ สมาชิกในครอบครัว
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มักรู้ความต้องการของผู้ป่วยมากทีส่ ดุ พยาบาลในฐานะผู้ดแู ลผู้ป่วยระยะท้าย
อย่างใกล้ชิดที่สุดในโรงพยาบาล จ�าเป็นต้องพัฒนาความรู้และทักษะในการ
ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยกลุ ่ ม นี้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานวิ ช าชี พ โดยค� า นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ แ ละ
ความต้องการของผู้ป่วยและญาติ ส่วนวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงเจตนา
ได้มีการก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง โรงพยาบาลและสถานบริการด้านสุขภาพ
ได้พัฒนาแนวปฏิบัติ เพื่อให้มคี วามเหมาะสมและง่ายต่อการปฏิบัติ
บทบาทของพยาบาลและผู้ดูแล
ควรมีการตกลงกับแพทย์เจ้าของไข้ในการให้ขอ้ มูลตรงกัน เสนอเอกสาร
หรือแบบฟอร์มการแสดงเจตนาทีห่ น่วยงานมีเพือ่ เป็นอีกทางเลือกหนึง่ ควรพูด
คุยเรื่องนี้แต่เนิ่นๆ เมื่อผู้ป่วยยังมีอาการดีๆ ความทรงจ�าและการตัดสินใจ
ยังดีอยู่ พยาบาลช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ผ้ปู ่วยและญาติในการวางแผน
การดูแลชีวติ และแสดงเจตนาเกีย่ วกับการรักษาดังกล่าว พร้อมกับอ�านวยการ
ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เคารพและปฏิบัติตามเจตนาของผู้ป่วยเมื่อเวลาที่ต้อง
ตัดสินใจมาถึง

5

การปันส่วนอุปกรณ์การแพทย์ที่มีอย่างจ�ากัด
(Rationing)
เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ความเจริญทางด้านการแพทย์และเทคโนโลยี ท�าให้
การวินิจฉัยและการรักษาโรคบางชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายมักทุกข์ทรมานด้วยกลุ่มอาการที่เกิดจากอวัยวะส�าคัญๆ ท�างานลดลง
การใช้เทคโนโลยีอาจช่วยบรรเทาอาการต่างๆ ทางด้านร่างกายได้ระดับหนึ่ง
แต่ผปู้ ว่ ยจะต้องพึง่ พาเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีมกั สร้างภาระหรือเป็นปัญหา
ในมิตอิ นื่ ๆ ของความเป็นมนุษย์ จนบางครัง้ ท�าให้ผปู้ ว่ ยและญาติจา� นวนไม่นอ้ ย
ที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน อาจหวังพึ่งพาเทคโนโลยีในการช่วยยืดชีวิตให้
ยืนยาวออกไป การพิจารณาใช้เทคโนโลยีจ�าเป็นต้องพิจารณาด้วยหลักความ
ยุติธรรมในการให้บริการ (Justice) และผลกระทบให้รอบด้าน ทั้งในแง่ของผล
การรักษา และคุณภาพชีวติ ของผู้ป่วย ภาระด้านการดูแลของญาติ เศรษฐกิจ
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ทั้งระดับครอบครัวและสังคม รวมทั้งความพอเพียงของเทคโนโลยีและเตียง
ผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาล ประชาชนบางกลุม่ อาจขาดโอกาสหรือเข้าไม่ถงึ การบริการ
เหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตามผู้ป่วยในระยะท้ายหรือผู้ป่วยสิ้นหวัง อาจเข้าไม่ถึงการ
บริการเหล่านี้ได้ กรณีนี้จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในบางช่วงเวลาเพื่อควบคุม
อาการบางอย่าง การพิจารณาถึงหลักจริยธรรมเรือ่ งการชัง่ น�า้ หนักระหว่างเป็น
ประโยชน์และไม่กอ่ โทษกับความยุตธิ รรมในการให้บริการจะต้องพิจารณาควบคู่
กันเสมอ ผู้ป่วยในระยะท้ายควรได้รับสิทธิเพื่อเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
บทบาทของพยาบาลและผู้ดูแล
ในประเด็นนี้การปันส่วนอุปกรณ์การแพทย์ที่มีอย่างจ�ากัด คือการท�า
หน้าทีพ่ ทิ กั ษ์สทิ ธิของผู้ป่วยและญาติ พยาบาลช่วยติดต่อประสานงานเพือ่ ยืม
อุปกรณ์ที่จ�าเป็นในต่างแผนกหรือต่างโรงพยาบาล หรือการส่งต่อผู้ป่วยให้ได้
รับการดูแลรักษาด้วยเครือ่ งมือหรืออุปกรณ์ตา่ งๆ เพือ่ บรรเทาอาการทุกข์ทรมาน
ตามความจ�าเป็น

6

การใช้ยาสงบระงับ
(Sedation)
ในระยะสุดท้ายหรือในการดูแลแบบประคับประคอง ในต่างประเทศ
ใช้ค�าว่า “Palliative Sedation” เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความอ่อนไหวมาก
ในการปฏิบัติ เป้าหมายของการใช้ยากลุ่มนี้เพื่อลดระดับความรู้สึกตัวของ
ผูป้ ว่ ยโดยหวังผลในการบรรเทาอาการทีก่ อ่ ให้เกิดความทุกข์ทรมานในระยะท้าย
ของชีวิต (Intractable or Refractory Symptom) ที่ไม่สามารถใช้ยาหรือ
วิธีการรักษาอื่นๆ แล้ว การใช้ยาแก้ปวดร่วมกับการใช้ยาสงบระงับ เช่น
กลุ่ม Benzodiazepine และ Barbiturates เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเยียวยา
ในระยะท้ า ย การปรั บ ระดั บ ยาให้ มี ค วามเหมาะสมแก่ ผู ้ ป ่ ว ยแต่ ล ะราย
เป็นเรื่องละเอียดอ่อน นอกจากการบรรเทาอาการทุกข์ทรมาน ผู้ป่วยควรมีสติ
รู้ตัวพอที่จะสื่อสารกับญาติได้ แต่ในผู้ป่วยบางรายที่มีอาการทุกข์ทรมานมาก
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ทุกข์ทรมานในที่นี้อาจไม่ใช่ปัญหาทางด้านร่างกายอย่างเดียวและทีมแพทย์ที่
รักษาพยากรณ์ว่าจะมีชวี ติ อยู่ไม่เกิน 2 สัปดาห์ อาจพิจารณาใช้ยาเพือ่ ให้สงบ
หรือหลับลึกแบบต่อเนือ่ ง แพทย์และพยาบาลจะต้องเฝ้าระวังในการปรับระดับยา
การชั่งน�้าหนักระหว่างเป็นประโยชน์หรือก่อโทษ เป็นหลักจริยธรรมส�าคัญใน
เรื่องนี้ โดยเฉพาะพยาบาลผู้ที่ต้องคอยเฝ้าระวังควบคุมระดับยาอย่างใกล้ชิด
ด้วยความเสื่อมในการท�างานของอวัยวะต่างๆ และความไม่แน่นอนในการ
พยากรณ์เวลาตายว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด ผู้ป่วยอาจหลับลึกและหยุดหายใจได้
เพราะการด�าเนินของโรค ซึ่งเป็นเหตุการณ์ร่วมกัน (Coincident) การให้ยากลุ่ม
นีแ้ พทย์และพยาบาลมีเจตนาคือหวังผลในทางทีเ่ ป็นประโยชน์ ผูป้ ว่ ยแต่ละคน
ตอบสนองต่อยาแตกต่างกัน ในทางการแพทย์ใช้ค�าว่า Double Effect นั่นคือ
ยาอาจไปมีผลที่ไม่พึงประสงค์บางประการ แม้ว่าจะได้ควบคุมให้ระดับยาให้
อยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้วก็ตาม ซึ่งแตกต่างจากประเด็นที่มีการกล่าวถึง
ในต่างประเทศ ในเรื่อง Physician - Assisted Suicide และ Euthanasia ทั้งในเรื่อง
เจตนาหรือความตั้งใจ และการหวังผล
บทบาทของพยาบาลและผู้ดูแล
ก่อนการตัดสินใจให้ยากลุ่มนี้ แพทย์และทีมผู้ดแู ลมักพูดคุยสร้างความ
เข้าใจแก่ผู้ป่วยและญาติไว้ล่วงหน้าก่อน เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมโี อกาสตัดสิน
ใจและแสดงเจตนาจะรับหรือปฏิเสธการรักษาด้วยกลุม่ นี้ แต่ละโรงพยาบาลจะ
มีแนวปฏิบัติเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพราะเมื่อใช้ยานี้แล้วมีบางรายที่
อาจหลับลึกและไม่สามารถตื่นหรือมีสติกลับมาสื่อสารได้ดังเดิม ควรต้อง
พิจารณาเรื่องการงดสารอาหารต่างๆ ด้วย ในการน�าแผนการรักษาของแพทย์
ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้ได้ประโยชน์สงู สุด พยาบาลจะต้องมีความรูเ้ รือ่ งการออกฤทธิ์
ของยาและขนาดยาที่ปลอดภัย ตามแผนการรัก ษา กรณีท่ีแ ผนการรัก ษา
ไม่ชัดเจนหรือขนาดยาต่างไปจากที่เคยปฏิบัติจะต้องปรึกษาแพทย์ให้เกิด
ความถูกต้องและเข้าใจตรงกัน ขณะให้ยาต้องเฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วยและ
ต้องให้ข้อมูลกับญาติเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ก่อนให้ยาในกลุ่มนี้ ผู้ดูแล
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ควรมีสติและระลึกไว้เสมอว่าเพือ่ ประโยชน์คอื บรรเทาอาการทุกข์ทรมานของผู้
ป่วยเป็นหลัก บางครัง้ ผลทีต่ ามมาเป็นเรือ่ งทีเ่ หนือการควบคุม ระหว่างทีผ่ ปู้ ว่ ย
ได้ ย าสงบระงั บ แล้ ว มี อ าการหลั บ ลึ ก ผู ้ ดู แ ลต้ อ งให้ ก ารดู แ ลเรื่ อ งอนามั ย
ส่ ว นบุ ค คล ความสุ ข สบายต่ า งๆ และเฝ้ า ระวั ง ภาวะแทรกซ้ อ นอื่ น ๆ เช่ น
แผลกดทับ และเสมหะอุดตัน เป็นต้น ญาติผู้ป่วยจะเข้าใจได้ถึงเจตนาที่ทีมผู้
ดูแลทีใ่ ห้การดูแลอย่างดีทสี่ ดุ ทีมผู้ดแู ลควรเข้าใจและให้กา� ลังใจในการท�างาน
ร่วมกัน และวางใจเป็นอุเบกขาเมื่อผู้ป่วยจากไปด้วยอาการสงบ เพราะได้
ท�าหน้าที่อย่างดีท่สี ุดแล้ว

7

การวิจัยในการดูแลแบบประคับประคอง
(Palliative Care Research)
การวิจยั เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทสี่ า� คัญในการพัฒนาศาสตร์
ในแขนงต่างๆ อาจกล่าวได้ว่าการวิจัยด้านการดูแลแบบประคับประคอง
เป็นประเด็นหรือสาขาใหม่ในสังคมไทย ที่ยังต้องการองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
ระบบการบริการ การปฏิบัติการดูแลและรักษา และการพัฒนาการเรียนการ
สอนส�าหรับสหวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีค�าถามเกิดขึ้นได้เสมอว่า
สิ่งที่ให้การดูแลแก่ผู้ป่วยนั้น เป็นการดูแลที่ดีที่สุดหรือไม่ ควรมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์เพือ่ ยืนยันและให้ความมัน่ ใจในการถ่ายทอดประสบการณ์ทเี่ ป็นศิลปะ
แห่งวิชาชีพระหว่างกัน เพือ่ การพัฒนางานบริการด้านสุขอนามัยแก่ประชาชน
การวิจยั เป็นประโยชน์และมีความจ�าเป็นในการสร้างองค์ความรูแ้ ละมาตรฐาน
การดูแล เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยในกรณีทยี่ งั มีชวี ติ อยู่ และดูแลให้ผปู้ ว่ ย
ตายอย่างสุขสงบและเป็นธรรมชาติเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไป
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บทบาทของพยาบาลและผู้ดูแล
ประเด็นเชิงจริยธรรมที่ผู้ดูแลจะต้องให้ความระมัดระวัง คือ ลักษณะ
ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะท้ายส่วนใหญ่ความสามารถในการคิดและตัดสินใจเพื่อ
คุ้มครองสิทธิของตนลดลง ด้วยพยาธิสภาพของโรค สภาวะทางอารมณ์ หรือ
ผลจากยาแก้ปวดและสงบระงับบางชนิด ทีมผู้ดูแลต้องท�าหน้าที่ปกป้อง
คุ้มครองสิทธิผู้ป่วย การวางตนอย่างเหมาะสมระหว่างบทบาทของผู้ให้บริการ
และผู้วิจัย กระบวนการวิจัยต้องมีความถูกต้อง แม่นตรง และเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ผปู้ ว่ ยและญาติ นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั ยังต้องค�านึงถึงประเด็นทีก่ ลุม่ ตัวอย่าง
เสียชีวิตก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้น หรือบางกรณีอาจต้องให้ญาติหรือ
ผู้ดูแลเป็นผู้ให้ข้อมูลแทน ซึ่งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของงานวิจัย การวิจัยใน
กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองต้องการความพิถีพิถันในการ
ออกแบบวิธีวจิ ัย โดยค�านึงถึงประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับหรือรบกวนผู้ป่วยน้อย
ที่สุดในทุกขั้นตอนของงานวิจัย
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ที ม ผู ้ ดู แ ลและพยาบาลควรมี ค วามเข้ า ใจในหลั ก จริ ย ธรรมวิ ช าชี พ
ซึ่งจะช่วยให้การดูแลด้วยความรักและเมตตาเพื่อนมนุษย์จะเกิดอย่างเป็น
ธรรมชาติ การเจ็บป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่หาย อาการของโรคท�าให้ร่างกายมี
แต่ทรุดโทรมและอ่อนแอลง ต้องพึ่งพาผู้อื่นในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน ท�าให้
ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองลดลง จะท�าให้ผปู้ ว่ ยกลุม่ นีม้ อี ารมณ์ออ่ นไหว และ
ไวต่อความรู้สกึ ขาดความมั่นคงทางจิตใจ ขาดความหวังและก�าลังใจ และ /
หรือขาดเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ทีมผู้ดูแลควรเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติ
ได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษาตัง้ แต่ในระยะเริม่
ต้น จะช่วยให้เกิดความไว้วางใจและมีความเข้าใจต่อกระบวนการรักษามากขึน้
ที ม ผู ้ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยควรน� า เอาความรู ้ แ ละความช� า นาญ
ของแต่ ล ะวิ ช าชี พ มาร่ ว มกั น วางแผนในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยอย่ า งเป็ น องค์ ร วม
โดยรับฟังความคิดเห็นของผูป้ ว่ ยและญาติให้มากทีส่ ดุ เคารพในสิทธิผปู้ ว่ ยและ
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ค�านึงถึงหลักจริยธรรม พร้อมทั้งใช้เมตตาธรรมที่ได้รับการปลูกฝังมาเป็น
อย่างดี เพื่อเกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยและญาติมากที่สุด ประเด็นขัดแย้งเชิง
จริยธรรมและการฟ้องร้องทางกฎหมายจะไม่เกิดขึน้ ในสังคมไทย วิชาชีพแพทย์
และพยาบาลจะเป็นที่พึ่งให้แก่ผู้ป่วยและญาติที่มีความหมายมากในช่วงเวลา
ที่ต้องเผชิญกับความยากล�าบากที่สุดของชีวิต ผู้ดูแลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเข้าใจธรรมชาติชวี ติ ดูแลผูป้ ว่ ยกลุม่ นีด้ ว้ ยความอ่อนโยนและมีจติ เมตตา
ย่อมสัมผัสได้ถึงความสุข ความปิติและการเจริญเติบโตในทักษะวิชาชีพ
ซึ่งน�ามาซึ่งภาคภูมใิ จในตนเองในวิชาชีพ
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