การรักษาพยาบาลผู้ป่วยวาระสุ ดท้ าย
ความจริงทางการแพทย์ กบั ขอบเขตทางกฎหมาย
ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส**
การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยวาระสุ ดท้าย เป็ นเรื่ องที่แพทย์และพยาบาลได้ปฏิ บตั ิกนั ตลอดมาซึ่ ง
นอกจากเป็ นหน้าที่ของผูป้ ระกอบวิชาชี พแล้ว ยังเป็ นความเมตตาที่มนุ ษย์ไ ด้กระทาต่อชี วิตที่กาลังจะ
จากไป เรื่ องเหล่านี้ แม้จะได้ปฏิบตั ิกนั มานานแล้ว แต่ก็ยงั มีปัญหาที่แฝงอยูบ่ างประการ โดยเฉพาะใน
โลกวิทยาศาสตร์ สมัยใหม่ที่อิงการแพทย์แบบตะวันตก อันส่ งผลให้การดูแลผูป้ ่ วยวาระสุ ดท้าย เป็ นไป
โดยความมุ่งหมายเพียงเพื่อเหนี่ ยวรั้งชี วิตให้ถึงที่สุด โดยขาดความเข้าใจหรื อมองข้ามความจริ งในด้าน
อื่น ๆ ซึ่ งการจะเข้าถึงความจริ งและเกิดแนวปฏิบตั ิที่เหมาะสมได้ จาเป็ นจะต้องอาศัยความรู ้ ความเข้าใจ
จากหลายมุมมองทั้งความจริ งทางด้านการแพทย์ ขอบเขตทางกฎหมายและความเข้าใจอย่างลึ กซึ้ งใน
หลักศาสนา ซึ่งถ้าหากเป็ นเช่นนั้นได้ ก็จะก่อให้เกิดแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลผูป้ ่ วยวาระสุ ดท้าย
หากมองย้อนหลังไปในอดีตนับแต่วนั ที่การแพทย์แผนใหม่ได้เข้ามาสู่ ประเทศไทย จากวันนั้น
เรื่ อยมาจนถึงกรณี ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั จะพบว่า การดูแลผูป้ ่ วยในวาระสุ ดท้ายเป็ นการมองปั ญหาเฉพาะ
ด้าน โดยอาศัยความรู ้ตามสาขาที่ร่ าเรี ยนมา แพทย์ที่ได้รับการฝึ กฝนมาตามแบบแผนอย่างตะวันตก จะ
รักษาพยาบาลผูป้ ่ วยให้ถึงที่สุด เพื่อเหนี่ ยวรั้งชี วิตไว้ให้ยาวนานเท่าที่จะทาได้ โดยไม่คานึ งถึ งคุณภาพ
ชี วิตในด้า นอื่ น ในขณะที่ ญาติ ก็ไม่รู้ค วามจริ ง เกี่ ยวกับ สภาวะที่ ผูป้ ่ วยเป็ นอยู่ จึ ง พยายามที่ จะขอให้
แพทย์รักษาพยาบาลผูป้ ่ วยให้เต็มที่ โดยหวังว่าคนที่ตนรักจะหายและกลับบ้านได้ แต่ไม่รู้เลยว่าผูป้ ่ วย
อยู่ในวาระสุ ดท้ายแล้ว ความหวังดี ที่ทุ่มเททุกสิ่ งทุกอย่างเพื่อรั้งชี วิตไว้ อาจจะหมายถึงการเพิ่มความ
ทุกข์ทรมานให้ผปู้ ่ วยในวาระสุ ดท้ายและทาให้ชีวติ นั้นจากไปอย่างไม่สงบ สาหรับนักกฎหมาย หากไม่
เข้าใจความจริ งทางการแพทย์ก็จะมองปั ญหาไปอีกทางหนึ่ ง โดยมองว่าชี วิตที่เจ็บป่ วยนั้นจะต้องได้รับ
การรักษาอย่างถึงที่สุดไม่วา่ จะใช้เทคโนโลยีใด ๆ ก็ตาม แม้ในวาระสุ ดท้ายแห่งชีวติ เพราะถือว่า สภาพ
ความเป็ นมนุษย์ของเขายังคงอยู่
อนึ่ งเป็ นที่น่ายินดี ว่า ทุกวันนี้ แพทย์และพยาบาลส่ วนหนึ่ ง ได้ให้ความสนใจกับเรื่ องดังกล่าว
เป็ นอย่างมาก และพยายามจะหาวิธีที่เหมาะสมเพื่อให้การดูแลผูป้ ่ วยในวาระสุ ดท้ายเป็ นไปอย่างถูกต้อง
ดังจะเห็นได้จากงานวิชาการในคณะแพทย์ศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ หลายสถาบัน ได้หยิบยก
ปั ญหาดังกล่าวขึ้นเป็ นหัวข้อค้นคว้าทางวิชาการ โดยผสมผสานความรู ้ ในศาสตร์ ต่าง ๆ มาช่ วยค้นหา
แนวทางที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจร่ วมกันในการดูแลผูป้ ่ วยวาระสุ ดท้ายที่ต่างไปจากในอดีต

**

ที่ปรึ กษาศูนย์กฎหมายสุ ขภาพและจริ ยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ความจริงทางการแพทย์
ดังที่ กล่าวมาแล้วว่า การแพทย์สมัยใหม่แบบตะวันตกมักจะมองเรื่ องของการรักษาพยาบาล
เฉพาะมิติทางกาย การรักษาพยาบาลจึงมุ่งไปที่การใช้ยาและกระบวนการรักษาเพื่อให้ผปู ้ ่ วยหายจาก
โรคภัยไข้เจ็บที่เป็ นอยู่ แม้ในวาระสุ ดท้ายของชีวติ แพทย์ส่วนหนึ่งก็มองว่าความตายเป็ นเรื่ องที่ควบคุม
และจัดการได้และเป็ นบทบาทโดยตรงของแพทย์ที่จะเข้าไปควบคุม การมองปัญหาเพียงมิติทางกายโดย
ตัวเองเป็ นศูนย์กลาง ทาให้มองข้ามความจริ งตามธรรมชาติที่เป็ นอยูแ่ ละก่อให้เกิดปั ญหาที่ตามมา
การรู ้ความจริ งตามสภาวะธรรมชาติ จึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญ ไม่เฉพาะการตัดสิ นใจของแพทย์ที่
เกี่ยวกับการรักษา แต่ยงั จะช่วยให้ญาติได้ดูแลผูป้ ่ วยและตัดสิ นใจในแนวทางที่เหมาะสมด้วย ผูเ้ ขียนได้
มีโอกาสอ่านบทความของแพทย์ท่านหนึ่งคือ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุ มาลี นิ มมานนิ ตย์ ที่เขียนลงใน
หนังสื อที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพของคุณพ่อท่าน ชื่อเรื่ องว่า “ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะใกล้ตาย”1
เป็ นบทความที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะนอกจากให้ความรู ้ และความจริ งเกี่ ยวกับสภาวะของผูป้ ่ วยที่
ใกล้ตายแล้ว ความจริ งเหล่ านี้ จะช่ วยให้ญาติ ได้ปฏิ บตั ิ ต่อผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสมด้วย อี กทั้งยังมีส่วน
เชื่ อมโยงต่อไปยังประเด็นทางด้านกฎหมายและจริ ยธรรมเกี่ ยวกับการดู แลผูป้ ่ วยในวาระสุ ดท้ายที่จะ
กล่าวต่อไป
ในบทความดังกล่าวได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของร่ างกายในภาวะใกล้ตายว่า
 เมื่อใกล้ตาย ความอ่อนเพลียเป็ นสิ่ งที่ควรยอมรับและไม่จาเป็ นต้องให้
การรักษาใด ๆ สาหรับความอ่อนเพลียที่เกิดขึ้น เพราะจะเกิดผลเสี ยมากกว่า
ผลดี ควรให้คนป่ วยในระยะนี้ได้พกั ผ่อนให้เต็มที่
 คนใกล้ตายจะเบื่ออาหาร และกินอาหารน้อยลง จากการศึกษาพบว่า
ความเบื่ออาหารที่เกิดขึ้นเป็ นผลดีมากกว่าผลเสี ย เพราะทาให้มีสาร
คีโตน (Ketone) ในร่ างกายเพิ่มขึ้น สารคีโตนจะทาให้คนป่ วยรู ้สึก
สบายขึ้น และบรรเทาความเจ็บปวดได้
 คนใกล้ตายจะดื่มน้ าน้อยลงหรื องดดื่มเลย ภาวะขาดน้ าที่เกิดขึ้น
เมื่อใกล้ตาย ไม่ทาให้คนป่ วยทรมานมากขึ้น ตรงกันข้ามกลับ
กระตุน้ ให้มีการหลัง่ สารเอนดอร์ ฟิน (endorphin) ทาให้คนป่ วย
รู ้สึกสบายขึ้น หากปาก ริ มฝี ปาก จมูก และ ตา แห้งให้หมัน่
ทาความสะอาด และรักษาความชื้นไว้ โดยอาจใช้สาลีหรื อผ้า
สะอาดชุบน้ าแตะที่ปาก ริ มฝี ปาก หรื อใช้สีผ้ งึ ทาริ มฝี ปาก
สาหรับตาก็ให้หยอดน้ าตาเทียม
 คนใกล้ตายจะรู ้สึกง่วงและอาจนอนหลับตลอดเวลา ผูด้ ูแล ควรให้คน
ป่ วยหลับไม่ควรพยายามปลุกให้ตื่น
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ด้ านจิตใจ

 เมื่อคนใกล้ตายไม่รู้สึกตัว ไม่ควรคิดว่าเขาไม่สามารถรับรู ้หรื อได้ยนิ
สิ่ งที่มีคนพูดกันอยูข่ า้ ง ๆ เพราะเขาอาจจะยังได้ยนิ และรับรู ้ได้ แต่ไม่
สามารถสื่ อสารให้ผอู้ ื่นทราบได้ จึงไม่ควรพูดคุยกันในสิ่ งที่จะทาให้
เขาไม่สบายใจหรื อเป็ นกังวล
 การร้องครวญคราง หรื อมีหน้าตาบิดเบี้ยวอาจไม่ได้เกิดจากความ
เจ็บปวดเสมอไป แต่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสมอง
ซึ่ งแพทย์สามารถให้ยาระงับอาการเหล่านี้ได้
 คนใกล้ตายอาจมีเสมหะมากควรใช้ยาลดเสมหะแทนการดูด เสมหะซึ่ง
นอกจากไม่ได้ผลแล้วยังทาให้คนป่ วยรู ้สึกทรมานเพิม่ ขึ้นด้วย (ทั้งนี้หมายถึง
เฉพาะคนที่ใกล้ตายเท่านั้น มิได้รวมถึงคนป่ วยอื่น ๆ ที่จาเป็ นต้องได้รับการดูด
เสมหะ)
โดยทัว่ ไปเมื่อกายป่ วยใจจะป่ วยด้วยเสมอ ยิง่ คนที่ป่วยหนักใกล้ตายด้วยแล้ว
ก็ยงิ่ ต้องการการดูแลประคับประคองใจอย่างมาก การศึกษาต่าง ๆ พบตรงกันว่า
สิ่ งที่คนใกล้ตายกลัวที่สุด คือ การถูกทอดทิง้ การถูกโดดเดี่ยว และสิ่ งที่คนใกล้
ตายต้องการ คือ ใครสักคนที่เข้าใจเขา และอยูข่ า้ ง ๆ เขา เมื่อเขาต้องการ
แต่คนแต่ละคนก็อาจมีความรู ้สึกและความต้องการแตกต่างกันไป ฉะนั้นผูท้ ี่อยู่
ใกล้ชิดควรให้โอกาสคนใกล้ตายได้แสดงความรู้สึกและความต้องการ โดยการ
พูดคุยและเป็ นผูร้ ับฟังที่ดีและควรปฏิบตั ิตามความต้องการของคนใกล้ตาย
ซึ่งหมายรวมถึงความต้องการในด้านการรักษา ทั้งนี้ควรต้องประเมินก่อน
ว่าความต้องการนั้นเกิ ดจากการตัดสิ นใจบนพื้นฐานใด หากเป็ นการตัดสิ นใจบน
พื้นฐานของอารมณ์ ไม่ใ ช่ ความต้องการที่ แท้จริ ง ก็ควรชะลอการปฏิ บตั ิ ไว้ก่อน
และควรให้การประคับประคองใจจนสบายใจขึ้ น กับทั้งให้โอกาสที่ ผูใ้ กล้ตายจะ
เปลี่ยนความต้องการและความตั้งใจได้เสมอ

ประเด็นทางด้ านกฎหมายเกีย่ วกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวาระสุ ดท้ าย
ความจริ งทางการแพทย์ที่กล่าวมาแล้วเป็ นสภาวะที่เป็ นอยูก่ บั ผูป้ ่ วยวาระสุ ดท้าย แต่ความจริ งนี้
มักจะถู กมองข้ามไป แพทย์ส่วนหนึ่ งอาจจะไม่รู้หรื อไม่ตระหนักในจุ ดนี้ ทาให้การสื่ อสารกับญาติ
ไม่ไ ด้เป็ นไปตามหลัก Informed Consent ที่ ค วรจะเป็ น ส่ ง ผลให้เกิ ดความสับ สนในการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรื อทาอะไรสวนทางกับความเป็ นจริ ง เช่น การขอให้แพทย์รักษาพยาบาลให้
เต็มที่ โดยใช้เครื่ องช่ วยต่าง ๆ ทั้งช่ วยให้อาหาร ช่ วยหายใจ และสิ่ งกระตุน้ อื่ น ๆ ซึ่ งขัดกับสภาวะที่
ร่ างกายกาลังจะปรับตัวสู่ ธรรมชาติ
ความหวังดีที่เกิดจากความไม่รู้ กลับจะก่อให้เกิดความทุกข์
ทรมานแก่ผปู ้ ่ วยในวาระสุ ดท้ายและเป็ นการทาลายศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ให้สิ้นไปด้วย
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ได้กล่าวถึ งกระบวนการช่ วยยืดชี วิตผูป้ ่ วย (life
sustaining procedure) ที่มีสายระโยงระยางต่อเข้ากับร่ างกายผูป้ ่ วยกับเครื่ องกลไกต่าง ๆ อย่างถาวรนั้น
เป็ นการทาลายศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์หรื อลดคุณค่าความเป็ นมนุ ษย์ลง (dehumanization) การปฏิเสธ
การรักษาโดยกระบวนการยืดชี วิตของแพทย์ดงั กล่าว จะทาให้กระบวนช่ วยเหลื อคนที่กาลังจะตาย มี
สภาพของความเป็ นมนุ ษย์อย่างแท้จริ งหรื อพูดง่ าย ๆ ก็คือ การตายอย่างมี ศกั ดิ์ ศรี นั่นเอง2 ความคิด
เกี่ ยวกับการปฏิเสธการรักษาที่เป็ นเพียงเพื่อยืดความตาย จึงได้รับการกล่าวถึ งอย่างแพร่ หลายถึงกับมี
การใช้คาว่า สิ ทธิ ที่จะตาย (the right to die) องค์การอนามัยโลกเอง ก็ได้ให้ความสาคัญโดยได้กล่าวถึง
เรื่ องนี้ไว้วา่ “สิ ทธิ ที่จะตาย อาจแสดงให้เห็นได้เสมอ ในกรณี ผปู ้ ่ วยเป็ นมะเร็ งที่แพร่ กระจายทั้งตัวแล้ว
ผูป้ ่ วยพยายามจะฆ่าตัวตาย จึงทาให้เกิ ดปั ญหากับแพทย์ว่า จะยังพยายามช่ วยชี วิตผูป้ ่ วยไว้ทุกวิถีทาง
โดยไม่คานึ งถึงค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่ งขัดกับความต้องการของผูป้ ่ วยเองหรื อควรจะปล่อยให้โรคดาเนิ นไป
ตามวิถีทางของธรรมชาติ...”3
เรื่ องการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยวาระสุ ดท้าย จึงมิใช่เพียงข้อพิจารณาทางการแพทย์ แต่มีประเด็น
กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ถึงกับมีการออกกฎหมายว่าด้วยสิ ทธิ ที่จะตาย (The right to die laws) ขึ้นใน
สหรัฐอเมริ กา เช่น แคลิฟอร์ เนีย โอเรกอน เท็กซัส เป็ นต้น สาหรับประเทศไทย ได้มีการกล่าวถึงเรื่ อง
นี้ มากเช่นกัน แต่ก็ยงั มีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน เพราะเมื่อมีการกล่าวถึ งคาว่า สิ ทธิ ที่จะตาย คนส่ วน
หนึ่ งจะเข้าใจว่า เป็ นการให้สิทธิ ที่จะยุติการรักษาพยาบาลและเข้าใจผิดไปว่า เรากาลังจะมีกฎหมายที่
ส่ งเสริ มให้มีการฆ่าตัวตาย หรื อขอให้แพทย์กระทาการใด ๆ เพื่อให้ตนตายเร็ วขึ้น4 ซึ่ งเป็ นความเข้าใจ
คนละประเด็นกัน เพราะการให้สิทธิ แก่บุคคลที่จะเลือกตายอย่างสงบและมีศกั ดิ์ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์
ในวาระสุ ดท้ายของชี วิต โดยไม่ถูกยืดหรื อถูกแทรกแซงด้วยเครื่ องมือจากเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็ นสิ ทธิ ที่
จะเข้าถึงสภาวะตามธรรมชาติในเวลาที่จะจากโลกนี้ ไป เป็ นความชอบธรรมดั้งเดิมที่มนุ ษย์มีอยู่ มิใช่
การกาหนดสิ ทธิ ให้ทาอะไรกับชีวติ ก่อนเวลาอันควร
ประเด็นทางกฎหมายที่น่าจะพิจารณาต่อไปก็คือ ใครจะเป็ นผูแ้ สดงเจตนาใช้สิทธิ น้ ี หากตอบ
ในทางทฤษฎี ก็คือ ตัวผูป้ ่ วยนั้นเอง เพราะเป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับชี วิตของบุคคลนั้น แต่ในทางปฏิบตั ิ
ผูป้ ่ วยที่ ใกล้ตาย ไม่อยู่ในฐานะที่จะแสดงเจตนาเช่ นนั้นได้ เพราะส่ วนใหญ่อยู่ในภาวะที่ ไม่รู้สึกตัว
การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจึงเป็ นเรื่ องของแพทย์กบั ญาติ จุดนี้เองก่อให้เกิดปั ญหาอย่างมาก
เพราะญาติอาจจะไม่รู้ความจริ งว่า ผูป้ ่ วยอยูใ่ นภาวะใกล้ตายแล้ว ความหวังที่จะให้คนที่ตนรักหายและ
กลับบ้านได้จึงยังมีอยู่ตลอดเวลา หรื อแม้รู้แต่ก็คิดว่าต้องรั กษาพยาบาลให้เต็มที่ เพื่อเป็ นการทดแทน
บุญคุ ณให้กบั คนที่ตนรัก ยิ่งในครอบครั วที่มีญาติ พี่น้องมาก ยิ่งยากแก่การตัดสิ นใจ การตัดสิ นใจที่
สวนทางกับความเป็ นจริ ง ทาให้ความหวังดีเป็ นการเพิ่มความทุกข์ทรมานแก่ผปู ้ ่ วยและทาให้ผปู ้ ่ วยจาก
ไปด้วยความไม่สงบ
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ปั ญหาดังกล่าวนามาสู่ แนวคิดในเรื่ อง Living will คือให้มีการแสดงความจานงไว้ล่วงหน้าได้ 5
หรื อบางครั้งเรี ยกว่า Advance Directives คือ การระบุแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์ไว้ล่วงหน้า ซึ่ งใน
หลายประเทศมีกฎหมายรับรองในเรื่ องนี้ สาหรับประเทศไทยได้บญั ญัติเรื่ องดังกล่าวใน พ.ร.บ. สุ ขภาพ
แห่งชาติ โดยในมาตรา 12 ได้บญั ญัติวา่
“บุคคลมีสิทธิทาหนังสื อแสดงเจตนาไม่ ประสงค์ จะรั บบริ การสาธารณสุ ขที่เป็ นไปเพียงเพื่อ
การยืดการตายในวาระสุ ดท้ ายของชี วติ ตน หรือเพือ่ ยุติการทรมานจากการเจ็บป่ วยได้
การดาเนินการตามหนังสื อแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กาหนดในกฎกระทรวง
เมื่อผู้ประกอบวิชาชี พด้ านสาธารณสุ ขได้ ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ วมิให้ ถือ
ว่าการกระทานั้นเป็ นความผิดและให้ พ้นจากความรับผิดทั้งปวง”
การกาหนดสิ ทธิ ให้บุคคลเลื อกที่ จะตายอย่างสงบและมี ศกั ดิ์ ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ในวาระ
สุ ด ท้า ยของชี วิต เป็ นเรื่ องที่ ก าหนดให้บุ ค คลเลื อกที่ จะตายอย่า งธรรมชาติ ไม่ ถู ก แทรกแซงด้ว ย
เครื่ องมือจากเทคโนโลยีต่าง ๆ จนอยูใ่ นภาวะที่เรี ยกว่า “ฟื้ นก็ไม่ได้ ตายก็ไม่ลง” บทบัญญัติดงั กล่าวจึง
เป็ นการยืนยันถึ ง “ศักดิ์ ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์” ซึ่ งก็เป็ นข้อความที่กฎหมายรั ฐธรรมนู ญได้บญ
ั ญัติ
6
รับรองไว้
มาตรา 12 ใน พ.ร.บ. สุ ขภาพแห่ งชาติจึงเป็ นการกาหนดหลักการให้บุคคลแสดงความจานงไว้
ล่วงหน้าได้ การดาเนิ นการในเรื่ องนี้ จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่ ง
บัดนี้ กฎกระทรวงดังกล่ าวได้ลงประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้ว (เล่ ม 127 ตอนที่ 65ก ลงวันที่ 22
ตุลาคม 2553) โดยนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชี วะ) และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ได้ลงนามเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 และกฎกระทรวงนี้ มีผลใช้บงั คับเมื่อพ้น
กาหนด 210 วัน นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้ อพิจารณาทางด้ านศาสนา
นอกจากการเรี ยนรู้ความจริ งทางการแพทย์และขอบเขตหรื อประเด็นทางด้านกฎหมายแล้ว อีก
มิติหนึ่ งที่ มีความสาคัญมาก ก็คือความจริ งทางด้านศาสนา ในทุกศาสนาจะเห็ นตรงกันว่าภาวะทาง
จิตใจของผูท้ ี่ใกล้ตายนั้นมีความสาคัญมาก สาหรับทางพุทธศาสนา ปรากฏคาอธิ บายทางอรรถกถา
และมีฎีกาอธิ บายว่า เวลาคนจะตาย จะมี
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 กรรมนิมิต อันได้แก่ภาพของกรรม คือประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ตนได้กระทาไว้ในอดีตของ
ชีวติ มาฉายให้เห็น จากนั้นจะปรากฏ
 คตินิมิต คือ ภาพของภพที่ตนจะไปเกิดปรากฏให้เห็น คตินิมิตที่ปรากฏขึ้นนี้ ก็เป็ นไปตาม
กรรมเป็ นตัวนาไปเกิ ด วิญญาณเก่าดับไป วิญญาณใหม่เกิดขึ้นสื บต่อกรรมที่สะสมไว้ และวิญญาณ
นั้นเชื่อว่าเป็ นคันธัพพะ
(ม.อ.๒/ ๔๐๘ วนย. ฎีกา ๒/๑๐/๒๐)
สาหรับเรื่ องของจิตนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้วา่
“ดูก่อนภิกษุท้ งั หลาย ก็แลธรรมชาติใดที่เรี ยกว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง ธรรมชาติน้ นั
ขณะที่ดวงเก่ากาลังดับ ดวงใหม่ก็กาลังจะเกิดขึ้น เป็ นอย่างนี้ เรื่ อยไปตลอดวันและคืน” (ส.นิ . ๑๖/
๒๓๑/๑๑๕)
ในคาถาธรรมบท พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงลักษณะของจิตไว้วา่
เอกจร คือ เที่ยวไปดวงเดียว
อสรี ร คือ ไม่มีรูปร่ าง
คูหาสย มีถ้ า คือ ร่ างกายเป็ นที่อาศัย
สาหรับกรรมของมนุ ษย์น้ นั จะถูกเก็บไว้ในภวังค์จิตทั้งกรรมดี และกรรมชัว่ และจะแสดงออก
เมื่อถึงเวลา ซึ่ งก็คือเวลาที่คนจะตาย จะเกิดการจาแนกภพภูมิ เกิดกรรมนิ มิตและคตินิมิต โดยกรรมจะ
แสดงออกในจิตสุ ดท้าย จิตสุ ดท้ายจึงมีความสาคัญ จิตที่ไม่เศร้าหมองเท่านั้น จึงมีหวังไปเกิ ดในสุ คติ
ดังที่ท่านตรัสไว้วา่
จิตฺเต อสงฺกลิ ฏิ ฺ เฐ สุ คติปาฏิกงขา

บทสรุป
เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็ นความจริ งที่ทุกคนรู ้อยูเ่ สมอว่าจะต้องเกิดขึ้น บางเรื่ องมนุ ษย์สามารถเข้า
ไปช่ วยชะลอไว้ได้ เช่น ความเจ็บป่ วย เมื่อเจ็บป่ วยก็จะต้องทาการรักษา โดยวิธีการที่อาจจะแตกต่าง
กันไป เพื่อทาให้ร่างกายกลับสู่ ภาวะที่ปกติ แต่ในบางครั้งการรักษาพยาบาลก็ได้ทาในขอบเขตที่จากัด
เพราะถึ งจุดหนึ่ ง ชี วิตที่เกิ ดมา ก็จะต้องดับไป ถึ งจะเหนี่ ยวรั้งอย่างไร ก็ไม่สามารถดึ งชี วิตนั้นไว้ได้
คนในอดีตที่มีความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ จะปฏิบตั ิต่อชีวติ ที่จะจากไป ด้วยวิธีแบบ
ชาวบ้านและตามความเชื่ อในทางศาสนา เพื่อส่ งให้ผูท้ ี่กาลังจะตายไปสู่ สุคติ แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ได้เข้ามาแทนที่ การแพทย์ในยุคใหม่ได้คน้ พบวิธีต่าง ๆ ที่ ทาให้การ
รักษาพยาบาลได้ผลมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็คิดเลยไปว่า จะใช้วิทยาศาสตร์ เหล่านี้ มาควบคุมและ
จัดการเกี่ ยวกับความตายได้ ซึ่ งเป็ นการมองชี วิตเฉพาะมิ ติทางกาย และมองว่าการยืดชี วิต (prolong
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life) ออกไปได้ ไม่วา่ ด้วยวิธีใด เป็ นสิ่ งที่ควรทา ไม่วา่ ชี วิตนั้นจะอยูใ่ นสภาพใด ซึ่ งสวนทางกับความ
เป็ นจริ งที่เป็ นอยูแ่ ละก่อให้เกิดปั ญหาตามมาทั้งในทางการแพทย์และในทางกฎหมาย
ปั จจุบนั แพทย์ส่วนหนึ่ งได้ให้ความสนใจในเรื่ องนี้ มากขึ้น มีการศึกษาถึ งสรี ระของภาวะใกล้
ตายและที่ น่ายินดี ก็ คือ การมองปั ญหาเป็ นไปในลัก ษณะองค์รวมมากขึ้ น รวมทั้งแนวคิ ดทางด้า น
กฎหมายด้วย เพื่อจะได้หากฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเป็ นแนวในการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยวาระสุ ดท้าย
การกาหนดแนวทางดังกล่าว เพื่อให้ชีวิตที่ตอ้ งจากไปได้จากไปด้วยความสงบ ไม่ถูกยืดความ
ตายหรื อแทรกแซงด้วยเครื่ องมือต่าง ๆ ซึ่ งแพทย์เองก็ทราบดีวา่ ถึงเหนี่ ยวรั้งอย่างไรก็ไม่สามารถรักษา
ชีวติ นี้ไว้ได้ หากความจริ งเป็ นเช่นนั้นแพทย์ควรจะได้พดู คุยกับผูป้ ่ วย เว้นแต่ในกรณี ที่ไม่อาจแจ้งข่าวนี้
แก่ผปู ้ ่ วยได้ หรื อเป็ นกรณี ของผูป้ ่ วยในวาระสุ ดท้าย ซึ่ งผูป้ ่ วยมักไม่รู้สึกตัวแล้ว ถ้าเช่ นนั้นแพทย์พึง
พูดคุ ยทาความเข้าใจกับญาติ เพื่อญาติ จะได้ตดั สิ นใจได้ถูก ต้อง การสื่ อสารในช่ วงนี้ เป็ นงานที่ เป็ น
ศิลปะมาก เพราะเป็ นการบอกข่าวร้ายแก่ญาติวา่ คนที่เขารักกาลังจะจากไป การใช้ภาษาและท่วงทีวาจา
จึงมีความสาคัญมาก ความเป็ นกัลยาณมิตร จะช่วยให้ญาติเกิดความเข้าใจและคลายทุกข์ได้
หากทุกฝ่ ายมีความเข้าใจตรงกันและยอมรับความจริ งที่เป็ นอยูไ่ ด้ ก็จะทาให้การรักษาพยาบาล
ผูป้ ่ วยในวาระสุ ดท้ายเป็ นไปอย่างเหมาะสม และช่ วยให้ชีวิตที่กาลังจะดับลงไม่ถูกพันธนาการไว้ดว้ ย
เครื่ องมือต่าง ๆ จนหาความสงบไม่ได้ เราควรจะตระหนักในคติทางพุทธศาสนาที่สอนไว้วา่
“เมื่อจิตเศร้ าหมองแล้ ว ก็เป็ นอันหวังทุคติได้ เมื่อจิตไม่ เศร้ าหมองแล้ ว สุ คติกเ็ ป็ นอันหวังได้ ”
การจะเข้ าถึงภาวะทีเ่ ป็ นสุ คติได้ ย่ อมขึน้ อยู่กบั เหตุปัจจัยทีเ่ ป็ นอยู่ ในขณะเดียวกันการเข้ าใจใน
หลักธรรมที่แท้ จริ งและหมั่นฝึ กฝนจิต จะทาให้ มนุ ษย์ เกิดมรณสติยอมรั บความจริ งของความตาย ไม่
มองความตายเป็ นสิ่ งที่น่ากลัว สั จจธรรมที่แน่ นอนของชี วิต ที่ว่า คนเราอยู่ อย่ า งไรก็ตายอย่ างนั้ น
ตายอย่ า งไรก็ อ ยู่ อ ย่ า งนั้ น ถ้ า พิ จ ารณาให้ ดี ข้ อ ความนี้ มี ค วามหมายลึ ก ซึ้ ง มาก และลึ ก ซึ้ ง กว่ า
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ แบบตะวันตกทีเ่ ป็ นอยู่
---------------------------------
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