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วิธีบอกความจริงถึง
ชวงสุดทายของชีวิต
วีรมลล จันทรดี

“น้ํา” เปนเด็กหนุมวัยสดใส ยิ้มเกง ชางพูด ชางคุย เขารักษา
ตัวที่โรงพยาบาลดวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ตอนที่แพทยบอกผลการ
ตรวจครั้งแรก น้ําแยกตัวและพูดคุยนอยลง แตเพียงแควันเดียวก็สามารถ
พูดคุยกับเพื่อนได น้ําเปนเด็กที่มีสัมมาคารวะจึงเปนที่รักใครของผูดูแล
รักษายิ่งนัก
เมื่ อ ที ม ผู ดู แ ลรั ก ษาน้ํ า ซึ่ ง ประกอบด ว ยแพทย เ จ า ของไข
พยาบาล นักสังคมสงเคราะห เภสัชกร และอาสาสมัครจากชมรมผูปลูก
ถายไขกระดูก ทราบจากอาจารยแพทยวา น้ําไมมีทางรักษาใหหายขาด
และอยูในชวงสุดทายของชีวิต (End Stage) พวกเราทุกคนรูสึกเสียใจ
ทีมงานผูรักษาคุยกันเพื่อวางแผนวาเราจะทําอะไรกันตอ โดยเฉพาะ
ประเด็น “การบอกความจริง” (Truth Telling) กับผูปวยและญาติ
เพราะผูปวยอายุเพียง ๑๘ ปจะรูสึกเชนไร
พวกเราถกกันมากมายวาควรจะบอกน้ําดีหรือไม โดยยืนอยู
บนพื้นฐานขอมูลที่เคยสํารวจความคิดเห็นตอประเด็นการบอกความ
จริงผูปวยโรคมะเร็ง และครอบครัว <1> พบวาผูปวยถึงรอยละ ๘๐
ตองการทราบวาตนเองอยูในระยะสุดทาย โดยมีเงื่อนไขวาครอบครัว
ตองรวมรับรูดวย ในขณะที่ญาติรอยละ ๗๐ ไมตองการใหผูปวยทราบ
ความจริง ทีมผูดูแลรักษาจึงตัดสินใจวาจะบอกความจริงแกน้ํา ทีมงาน
ไดมอบหมายใหนักสังคมสงเคราะหและอาสาสมัครชมรมฯ เปนผูหา
ขอมูลเพื่อใชในการประเมินและวางแผนการบอกความจริง
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ผู เ ขี ย นในฐานะนั ก สั ง คมสงเคราะห ซึ่ ง มี ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ครอบครัวน้ํามากที่สุด พบวาน้ําและนองสาวเปนเด็กครอบครัวแตกแยก
พอและแมตางแตงงานใหมมีครอบครัวของตนเอง น้ําอยูกับปูยาซึ่งแก
มากแลวที่จังหวัดทางภาคตะวันออก นองสาวถูกแยกไปอยูกับแมใน
กรุงเทพมหานคร น้ําจึงไมสนิทกับแมและนอง ประกอบกับแมมีลูกกับ
สามีใหม สวนพอ แมจะแตงงานใหม แตแมใหม (น้ําเรียกวาปานา) ไม
มีลูกกับพอจึงใหน้ําไปอยูดวยเวลาปดเทอม (บานปูกับพออยูใกลกัน)
เมื่อน้ํามานอนปวยที่โรงพยาบาล พอและแมเลี้ยงจะมาเยี่ยม
บางแตไมบอยนัก แมเลี้ยงจะมาเยี่ยมน้ําบอยกวาพอ และบางครั้งพอผิด
นัดกับน้ํา ในชวงแรกทีมผูรักษาไมเขาใจพอของน้ํา
เนื่องจากจะ
แสดงออกในเชิงกาวราว จึงทําใหหลายคนมีอคติและไมอยากติดตอดวย
แตเมื่อทราบสาเหตุการแสดงพฤติกรรมดานลบเพราะความกดดันจาก
อาการปวยของลูก และการตกงาน จึงทําใหเขาใจพอของผูปวยมากขึ้น
นักสังคมสงเคราะหและอาสาสมัครหมั่นเดินไปเยี่ยมเยียน
ทักทายน้ําที่ตึก เพื่อสรางความไววางใจและหาขอมูลเชิงลึก น้ํายังคง
สดใสราเริง แมจะมีอาการเหนื่อยมากขึ้นเมื่อพูดนาน วันหนึ่งสบโอกาส
เมื่ อ น้ํ า นั่ ง อยู ค นเดี ย ว นั ก สั ง คมสงเคราะห จึ ง ถามน้ํ า เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต
ความหวัง ความฝน น้ําเงียบและคิดนานกวาจะเลาความฝนของเขา
ออกมาได ซึ่งเปนความฝนเกี่ยวกับครอบครัว
“อยากใหพอ แม น้ําและนอง มีโอกาสอยูรวมกันและไปเที่ยว
ดวยกันอีกครั้ง” และ
“โตขึ้นอยากทํางานและเก็บเงินใหพอเปดรานอาหาร”
ครั้งนี้นักสังคมสงเคราะหยังไมสามารถถามเกี่ยวกับความคิด
เรื่องชีวิตและความตาย เพราะจะทําใหน้ําเหนื่อยเกินไป
ขอมูลจากอาสาสมัครพบวา แพทยที่ตรวจครั้งแรกไดบอกผล
กับพอวาน้ําปวยเปนโรคมะเร็งและพอไมไดบอกน้ํา แตเมื่อเวลาผานไป
น้ําก็รูจนไดวาปวยเปนมะเร็ง
ครั้ ง ต อ มา นั ก สั ง คมสงเคราะห ป รั บ วิ ธี ใ หม โดยการเอา
หนังสือการตูนที่ไดรับบริจาคจากเด็กรุนเดียวกันซึ่งบังเอิญมีเนื้อเรื่อง
เกี่ยวกับความฝนที่ถูกทําลายเพราะการปวย นักสังคมสงเคราะหถาม
วิชาชีพแหงการแกปญหาและพัฒนาสังคม

43

ความคิดเห็นตอหนังสือเลมนั้น และถามตอวาถาน้ําอยูในชวงสุดทาย
ของชีวิต น้ําอยากใหหมอบอกน้ําหรือเปลา น้ําเงียบไปนานมาก นัก
สั ง คมสงเคราะห จั บ มื อ และรอจนกระทั่ ง น้ํ า ได ร อ งไห ป ลดปล อ ย
อารมณและบอกวา
“ถาเปนชวงสุดทายของชีวิต ผมอยากใหหมอบอกกับผมกอน
เพราะถาพอรูกอนคงไมบอกผมเหมือนตอนรูผลมะเร็ง”
“ผมอยากใหหมอบอกผมทันทีที่หมอรู ผมอยากทําอะไรอีก
หลายอยางกอนที่จะตาย”
“ผมอยากใหคุณหมอกานต เปนคนบอก เพราะคุณหมอยิ้ม
เกง ทาทางใจดี ผมจะไดกลาถาม”
นักสังคมสงเคราะหนําขอมูลที่ไดบอกกับทีมงาน แพทยจึงนัด
คุยกับน้ํา ที่โตะริมระเบียงตึก ซึ่งเปนมุมแยกตางหาก น้ําไดมีโอกาส
พูดคุยถามอาการของตนไดอยางเต็มที่ สิ่งที่น้ําตองการ คือ
“ผมอยากกลั บ บ า น ไปอยู กั บ ปู กั บ ย า ถึ ง แม จ ะเหนื่ อ ย แต
สบายใจกวา ฟงเพลง เลนคอมฯ กินอะไรก็ไดที่อยากกิน”
แตปญหาคือครอบครัวน้ํายังไมมีใครทราบเรื่องอาการของน้ํา
แพทย จึ ง ให นั ก สั ง คมสงเคราะห ป ระสานกั บ พ อ ผู ป ว ยเพื่ อ เข า สู
กระบวนการแจงความจริง
ในระหวางที่พอยังไมสามารถมาเยี่ยมน้ําได ชมรมผูปลูกถาย
ไขกระดูก ไดซื้อสมุดวาดเขียนและสีน้ํา ใหวาดรูปเมื่อรูสึกเบื่อ เพราะ
เพื่อนๆ กลับบานกันหมดแลว การวาดรูปทําใหน้ํามีความสุข
“เวลาวาดรูปทําใหผมลืมไปชั่วคราววาผมปวย คิดแตวาจะ
วาดรูปอะไร”
เมื่อน้ําทราบความจริงเกี่ยวกับการปวยของตัวเอง เปนการ
งายที่ทีมงานจะคนหา สิ่งที่ยังติดคางคาใจ ความกังวล ความกลัว และ
ความตองการดานจิตวิญญาณ (Spiritual)
“ผมอยากบอกพอวา ผมรักพอ และอยากขอโทษปานาดวยที่
ผมเกเร ผมไมเคยพูด และพอก็ไมเคยบอกวารักผม”
นักสังคมสงเคราะหไดใหน้ําเลาพฤติกรรมของพอและแมเลี้ยง
ที่แสดงออกมา เวลาที่น้ําปวย ขณะที่เลานักสังคมสงเคราะหไดชี้ใหเห็น
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วาพฤติกรรมดังกลาวเปนการแสดงถึงความรักความผูกพันกับน้ํา แม
ไมไดออกมาเปนคําพูดก็ตาม น้ําจึงเขาใจและอยากจะบอกวารักและขอ
โทษคนทั้งสองคน
“ผมไมรูวาจะเริ่มอยางไร เพราะเวลาจะคุยเหมือนมีหมอก
บางๆ มากั้น”
นักสังคมสงเคราะหชวยหาทางออกให โดยการใหน้ําเขียนเปน
บันทึกบอกเลาความในใจแลวคอยเอาใหพออานเมื่อมาเยี่ยม
สองวั น หลั ง จากที่ นํ้ า ได ส มุ ด บัน ทึ ก นัก สั ง คมสงเคราะห ไ ป
เยี่ยมน้ํา น้ําเลาวา พอไดมาเยี่ยม และน้ําไมไดเอาบันทึกใหพออาน แต
น้ําไดพูดทุกยางที่อยากพูดทั้งการบอกวารักและการขอโทษในสิ่งที่ได
ทําไป น้ําบอกวา
“การเขียนบันทึกเหมือนเปนการซักซอมไวกอน”
“ขณะนี้ มี ค วามสุ ข มากเพราะเข า ใจพ อ มากขึ้ น และพ อ
โทรศัพทมาหาผมบอยขึ้น”
“ผมอยากกลับบานจะไดไปบอกรักปูกับยาและพี่สาวลูกปาที่
สนิทกัน รวมถึงปานาแมเลี้ยงที่คอยดูแลเอาใจใส แตน้ําไมเคยมองเห็น
ความรักความปรารถนาดีของเธอเลย”
ทีมผูรักษาไดแจงความจริงเกี่ยวกับอาการ การพยากรณโรค
และความตองการของน้ํา ซึ่งพอไมเห็นดวยที่จะใหน้ํากลับบาน
“ผมจะดูแลเขาอยางไร ตองทํางานไกล ปูยาก็แกมากแลว”
แพทยและพยาบาลจึงใหขอมูลเพิ่มเติมถึงการดูแลเบื้องตน ใน
ขณะเดียวกันไดชี้ใหเห็นสิ่งที่ครอบครัวสามารถทําใหกับน้ําได พอเขาใจ
และตัดสินใจที่จะพาน้ํากลับบาน โดยมีจดหมายสงตัวไปยังโรงพยาบาล
ใกลบานหากน้ําตองเขาโรงพยาบาล พอขอเวลาหนึ่งถึงสองวันเพื่อ
เตรียมเรื่องรถและเตรียมความพรอมปูกับยา
รุงขึ้น นักสังคมสงเคราะหโทรศัพทคุยกับแมเลี้ยง เพื่อติดตาม
เรื่องราวและสอบถามความคืบหนา แมเลี้ยงแจงวาพอกําลังไปหาเงิน
เนื่องจากตองเสียคาจางรถมารับน้ํา นักสังคมสงเคราะหจึงประสาน
ชมรมฯ เพื่อ ขอสนั บสนุน เรื่ อ งคา ใชจ า ย แตช ว งบา ยพ อน้ํ า ไดติ ดต อ
กลับมาวาจัดการเรื่องรถเรียบรอยแลว
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“ผมขายมือถือ เพื่อเอาเงินมาใชจายเรื่องนี้ ผมอยากใหน้ํารูวา
ผมรักเขามากแคไหน”
น้ํายิ้ม แยมวันที่ไ ดกลับบานแมจะมีอาการเหนื่อยเพลียและ
ตองนั่งรถเข็น
หลังจากนั้นเกือบสองสัปดาห พอไดโทรศัพทมาแจงวาน้ําได
จากไปอยางสงบสุขทามกลางคนที่น้ํารักและรักน้ํา พอไดบอกกับนัก
สังคมสงเคราะหวา
“แมจะเสียใจที่น้ําไดจากไป แตอยางนอยในวาระสุดทาย ผม
และน้ําไดมีโอกาสบอกรักกันและกัน ไดขอโทษในสิ่งที่ทําผิดพลาดตอ
กัน ไดใชชวงเวลาดีๆ ดวยกัน” และ
“ที่สําคัญ ผมไดของระลึกที่ดีที่สุดของน้ํา คือ “สมุดบันทึก” ที่
บอกเลาความในใจ ทั้งความสุข ความฝน ความหวัง และการตอสูที่
ยิ่งใหญตอความเจ็บปวดและความทุกขทรมาน และความแข็งแกรงที่
สามารถตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของตนในชวงสุดทายของชีวิตได”
“ผมจะเก็บสมุดเลมนี้ไวอยางดีที่สุด ขอขอบคุณทุกคนที่ทําให
เกิดบันทึกเลมนี้”
ชีวิตของ “น้ํา”ไดเปนบทเรียนที่ยิ่งใหญในการดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย ของหนวยโลหิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ทั้งรูปแบบการ
ทํางานเปนทีม ซึ่งหมายรวมถึงอาสาสมัคร การเปดประเด็นคุยเกี่ยวกับ
ชีวิตและความตาย การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร การเขาถึง
อารมณ ความรูสึกและจิตวิญญาณของผูปวยและครอบครัว แมน้ําจะ
จากไป แตสิ่งที่เหลือไว คือ
ความทรงจําที่ไมตาย End of Life NOT End of Light
อางอิง
<1> การสํารวจความคิดและตองการของผูปวย ครอบครัว และบุคลากร ตอการ
ดูแลผูปวยระยะสุดทาย โดยคณะกรรมการพัฒนาการดูแลผูปวยระยะสุดทาย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ พ.ศ. ๒๕๔๖
นางสาววีรมลล จันทรดี
(ดูหนา 41)
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