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จากคณะผู้จดัท า 
 

นับแต่เอกสาร  Charter for Health Care Workers  ได้ถูกตีพิมพ์
ตัง้แต่ปี ค.ศ.1994 เป็นต้นมา และได้ถูกน ามาใชเ้ป็นเครื่องมอื/แนวทางใน
การท างานของบุคลากรในโลกสุขภาพอนามยั ทางแผนกสุขภาพอนามยั 
ภายใต้สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแห่งประเทศไทย โดย คุณพ่อยอห์น บปั
ติสต์ สิรนนท์ สรรเพ็ชร์ ได้จัดแปลใช้เป็นการภายในระหว่างเครือข่ายผู้
ท างานดา้นสุขภาพอนามยั แต่มไิดม้กีารจดัพมิพอ์ย่างเป็นทางการ 

 

จากวนัที่เอกสารดงักล่าวได้ตีพมิพ์เผยแพร่ เวลาผ่านไป 20 กว่าปี 
ความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตรก์ารแพทยก์พ็ฒันาการไปเรว็มาก พระศาสน
จกัรโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในฐานะผูป้กป้องค าสอนที่ถูกตอ้ง จงึได้มกีารปรบัปรุง 
ธรรมนูญใหม่ส ำหรบัผูท้ ำงำนดำ้นกำรดแูลสุขภำพอนำมยั (New Charter for 
Health Care Workers) และประกาศใชอ้ย่างเป็นทางการในวนัครบรอบปีที่ 
31 ของการก่อตัง้สมณสภาเพื่อช่วยเหลอืงานอภิบาลส าหรบัผู้ท างานด้าน
การดูแลสุขภาพอนามยัและเป็นวนัก่อนการฉลองวนัผูป้ว่ยสากลครัง้ที ่25 

 

ด้วยเหตุนี้ ทางแผนกสุขภาพอนามยั ในกรรมาธกิารฝ่ายสงัคม (คา
ริตสัไทยแลนด์) ภายใต้สภาพระสงัฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการฝ่ายงานอภิบาล คณะคามิลเลียนประเทศไทย ได้จดัแปล
เอกสารธรรมนูญใหม่ฯ ออกมาโดยได้รบัความช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆ 
หลายท่าน 

 

หวงัว่า เอกสารที่แปลใชเ้พื่องานอภิบาลในโลกแห่งสุขภาพอนามยันี้
จะเป็นประโยชน์ต่อบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง บุคลากรวิชาชีพ
ทางดา้นการแพทยท์ุกสาขา ในการอภบิาลผูป้ว่ยและผูใ้หก้ารดูแลผูเ้จบ็ปว่ย 
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ขอขอบคุณทุกท่านที่มสี่วนช่วยเหลอืให้เอกสารดงักล่าวออกมาเป็น
ภาษาไทย เพื่อเป็นคู่มอืในการน าทางทุกท่านในโลกแห่งสุขภาพอนามยั 

 
 คุณพ่อกติสดา ค าศร ี คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ 
 ฝา่ยงานอภบิาล คณะคามลิเลยีนฯ แผนกสุขภาพอนามยั 
 

พระสงัฆราช ยอแซฟ วฒุเิลศิ แห่ลอ้ม 
ผูร้บัผดิชอบดูแลแผนกสุขภาพอนามยั 
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ค าน า 
  

พระศาสนจกัรถอืเสมอว่าการรบัใชผู้้ป่วยเป็น “ส่วนส าคญัส่วนหนึ่งใน
พนัธกิจของพระศาสนจกัร”1 ร่วมกบั “การประกาศข่าวดีพร้อมกบัการให้
ความชว่ยเหลอืและการดูแลเอาใจใส่ผูป้ว่ย”2 

การรบัใชใ้นโลกกวา้งทีต่อบสนองต่อความทุกขท์รมานของมนุษย ์“พงึ
ค านึงถงึความดขีองบุคคลมนุษย์และสงัคม”เอง3 ด้วยเหตุนี้จงึเป็นปญัหาที่
ละเอยีดอ่อนและหลกีเลีย่งไม่ได้ ซึ่งมผีลไม่เฉพาะแต่มุมมองดา้นสงัคมหรอื
องคก์รเท่านัน้ แต่ยงัมลีกัษณะเฉพาะดา้นจรยิธรรมและศาสนาดว้ย เพราะสิง่
นี้ เป็นพื้นฐานของ “มนุษย์” และมีความซับซ้อน เช่น ความทุกข์ทรมาน 
ความเจบ็ป่วย และความตาย พร้อมกบัปญัหาอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบับทบาท
ของการรกัษาพยาบาลและพนัธกจิของแพทยด์ว้ยความเคารพต่อผูป้ว่ย4 
 นักบุญสมเดจ็พระสนัตะปาปายอห์น ปอลที่ 2  ทรงเหน็ความส าคญั
ประการนี้ จงึไดส้ถาปนาสมณสภาเพื่อชว่ยเหลอืงานอภบิาลส าหรบัผูท้ างาน
ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยขึ้น ในวนัที่ 11 กุมภาพันธ์ 1985 ด้วยแรง
บนัดาลใจจากความเชือ่และความหวงั พระองคท์รงตัง้พระทยัทีจ่ะตอบสนอง
ต่อความท้าทายทีเ่กดิขึน้ในโลกของการดูแลสุขภาพอนามยั ทรงชื่นชมงาน
ดา้นสุขภาพอนามยัทีค่รสิตชนจ านวนมากไดก้ระท า บรรดาฆราวาสไม่ว่าจะ
เป็นส่วนบุคคลหรอืเป็นสมาคม ผู้ได้รบัเจมิทัง้ชายและหญิง พระสงฆ ์และ
สงัฆานุกรที่ท างานด้วยความใจกวา้ง เป็นประจกัษ์พยานด้วยความอดทน
เพื่อคุณค่าของพระวรสารถงึศกัดิศ์รขีองบุคคลมนุษย ์และใหค้วามเคารพต่อ
ชวีติโดยการอยู่ใกลช้ดิกบัผูป้ว่ย รวมถงึการปฏบิตัหิน้าที ่การศกึษา และการ
คน้ควา้ต่างๆ  
 ในปี 1994 สมณมนตรที่านแรก พระคาร์ดนิัล Fiorenzo Angelini ได้
จัดพิมพ์คู่มือ ธรรมนูญเพือ่ผู้ท ำงำนด้ำนกำรดูแลสุขภำพอนำมัย เป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการอบรมเบื้องต้นและต่อเนื่องส าหรับผู้ที่มี
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อาชพีในสาขาต่างๆทีท่ างานอยู่ในโลกแห่งการดูแลสุขภาพอนามยั ซึ่งคู่มอื
เล่มนี้ไดถู้กแปลออกเป็นภาษาต่างๆ ถงึ 19 ภาษา 
 จากการติดตามความก้าวหน้าในบริบทของวิทยาศาสตร์และ 
ชวีการแพทยต์ัง้แต่ปี ค.ศ. 1994  รวมทัง้ การประกาศอ านาจการสัง่สอนของ
พระศาสนจกัรในสมณสมยัของนกับุญสมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน์ ปอลที ่2 
สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต์ที่ 16 และ สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซิส 
สมณกระทรวงถอืว่ามคีวามจ าเป็นที่ต้องทบทวนและท าให้เอกสารฉบบันี้มี
ความทนัสมยั ในขณะเดยีวกนักร็กัษาโครงสร้างเดมิไว้ และมุ่งเน้นไปทีก่าร
เรยีกรอ้งใหผู้ท้ างานดา้นการดูแลสุขภาพอนามยัเป็นศาสนบรกิรเพื่อชวีติ 
 เอกสารฉบบันี้ได้รบัการปรบัปรุงและแก้ไขเพิม่เตมิ ใชภ้าษาที่เขา้ใจ
ง่าย และเป็นภาษาร่วมสมยั  วธิกีารและโครงสร้างได้รบัการตรวจสอบอย่าง
รอบคอบ มีการทบทวนการอ้างอิงทางเทววทิยา จากเอกสารต่าง ๆ ของ
พระศาสนจกัร และสุดทา้ยการท าเนื้อหาใหท้นัสมยั 
 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขา้พเจา้คดิวา่จ าเป็นตอ้งชีใ้หเ้หน็วา่ ธรรมนูญใหม ่
ไม่เพยีงแต่กล่าวถงึความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์และผลกระทบ
ทีอ่าจเกดิขึน้กบัชวีติมนุษยเ์ท่านัน้  แต่ยงักล่าวถงึประเดน็ของกฎหมายด้วย 
ซึ่งยิง่วนัยิง่มผีลกระทบมากขึน้ และมอีทิธพิลต่อวชิาชพีการดูแลดา้นสุขภาพ
อนามยั นอกนัน้ยงักล่าวถงึปญัหาทีย่ิง่มคีวามส าคญัมากขึน้ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่เกีย่วกบัความยุตธิรรม  รวมถงึการใหค้วามเคารพ และเพิม่ความรูส้กึทีไ่ว
ขึน้กบัหลกัการความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนั และการเขา้ถงึยาและเทคโนโลยี
ที่มอียู่ด้วย สิง่นี้เชื่อมโยงกบัการเรยีกร้องให้ต้องมคีวามยุตธิรรมด้านสงัคม
ในบรบิทของการดูแลสุขภาพอนามยัดว้ยสทิธขิองการได้รบัการรกัษา และ
ส่งเสรมิดา้นสุขภาพจากนโยบายการดูแลสุขภาพทีเ่ป็นธรรม 
 นอกจากนี้ยงัค านึงถงึการขยายตวัของบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งในงานนี้ 
เพื่อวา่ นอกจากผูท้ีม่อีาชพีโดยตรงในการดูแลรกัษาสุขภาพอนามยั (แพทย์ 
พยาบาล และผู้ช่วย) ต้องรวมบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่ในแวดวงของการดูแล
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สุขภาพอนามยัดว้ย เชน่ นักชวีวทิยา เภสชักร ผูท้ างานดา้นการดูแลสุขภาพ
อนามัย ผู้บริหาร นักกฎหมายด้านสุขภาพอนามยั รวมถึงผู้ที่ท างานใน
ภาครฐัและเอกชน ที่มีส่วนร่วมในความคิดริเริ่มทัง้ในทางโลกหรืออยู่บน
พืน้ฐานของความเชือ่   
 กระแสเรียกนี้  ซึ่งขยายออกเป็นต าแหน่ง บทบาททางอาชพี และ
ความรบัผดิชอบต่างๆ ในการดูแลสุขภาพอนามยั ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ซึ่งวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์จะต้องส่งเสริมท่ามกลาง
แนวโน้มของวฒันธรรมร่วมสมยั ในการที่จะต้องท าการคน้ควา้วจิยัอย่างไม่
หยุดหย่อนเพื่อรบัใช้ความดีแบบองค์รวมของชวีติและศกัดิศ์รีของบุคคล
มนุษย์ทุกคน และในการเสวนาที่เป็นผลระหว่างการแพทยแ์บบชวีภาพและ
หลกัจริยธรรมที่มีอยู่ในอ านาจการสัง่สอนของพระศาสนจกัร หน้าที่นี้ถูก
ก าหนดโดยพระศาสนจกัรในธรรมนูญใหม่ส ำหรบัผูท้ีท่ ำงำนด้ำนกำรดูแล
สุขภำพอนำมยั ซึ่งมจีุดประสงคใ์หเ้ป็นเครื่องมอือนัมปีระสทิธภิาพเพื่อเผชญิ
กบัการลดลงของมาตรฐานทางจรยิธรรมและมโนธรรมทีต่นคดิขึน้เอง พรอ้ม
กบัความหลากหลายทางวฒันธรรม จรยิธรรม และศาสนาซึ่งเป็นพหุนิยม ซึ่ง
จะน าไปสู่ลทัธสิมัพนัธน์ิยมไดอ้ย่างง่ายดาย และจะท าใหเ้กดิความเสีย่งที่จะ
ท าให้เราไม่สามารถอ้างถึงจริยธรรมร่วมกันได้อีก โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
ประเดน็ส าคญัในการด าเนินชวีติเกีย่วกบัความหมายของการเกดิ ชวีติ และ
ความตาย 
 แน่นอนว่าธรรมนูญไม่สามารถครอบคลุมทุกปญัหาทุกประเด็นที่
เกิดขึ้นในบริบทของการดูแลสุขภาพอนามยัและความเจบ็ป่วย แต่ออกมา
เพื่อให้การชีน้ าที่ชดัเจนที่สุดเท่าที่จะท าได้ ในมติขิองจรยิธรรมที่ต้องกล่าว
ให้เขา้ใจในโลกของการดูแลสุขภาพอนามยัโดยทัว่ไป ซึ่งต้องสอดคล้องกบั
ค าสอนของพระเยซูครสิตเจา้และอ านาจการสัง่สอนของพระศาสนจกัร 
 ในโอกาสครบ 31 ปีแห่งการก่อตัง้สถาบนัสมณสภาเพื่อช่วยเหลอืงาน
อภิบาลส าหรบัผูท้ างานด้านการดูแลสุขภาพอนามยัและเป็นวนัเตรยีมฉลอง
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วนัผูป้่วยสากลครัง้ที่ 25 ขา้พเจ้าใคร่ขอแนะน าให้ผูท้ี่มอีาชพีในการท างาน
รบัใช้ด้านการดูแลสุขภาพอนามยั ทัง้ที่เป็นฆราวาสและนักบวชได้ปฏบิตัิ
ตาม ธรรมนูญใหม่ส ำหรับผู้ทีท่ ำงำนด้ำนกำรดูแลสุขภำพอนำมยัเล่มนี้  
ข้าพเจ้าหวงัว่าเครื่องมอืนี้จะได้รบัการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มีการฟ้ืนฟู
อย่างล ้าลกึในโลกของการดูแลสุขภาพอนามยัและในกจิกรรมงานอภบิาลของ
พระศาสนจกัรในการส่งเสรมิและปกป้องศกัดิศ์รีของบุคคลมนุษย์ ช่วยกนั
เขยีนดว้ยส านวนใหม่ในส่วนส าคญัของอุปมาเรื่องชาวสะมาเรยีผูใ้จด ี(เทยีบ 
ลก. 10:29-37) และท าให้พระพรแห่งธรรมล ้าลกึปสักาของพระครสิตเจ้าได้
ปรากฏ แมใ้นชว่งเวลาแห่งความทุกขท์รมาน ความเจบ็ปวด และความหวงั 

 Zycmunt Zimowsli 
สมณมนตร ี

สมณสภาเพื่อชว่ยเหลอืงานอภบิาล 
ส าหรบัผูท้ างานดา้นการดูแลสขุภาพอนามยั 

 
============== 

1   John Paul II, Motu Proprio Dolentium Hominum (February 11, 
1985), n. 1: AAS 77 (1985), 457 

2   Ibid. 
3   Ibid., n. 3. 
4   Ibid 
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อกัษรย่อ 
 

 AAS Acta apostolica sedis (ราชกจิจานุเบกษาแห่งสนัตะส านกั) 
 CCC Catechism of the Catholic Church (ค าสอนพระศาสนจกัร 
  คาทอลกิ) 
 CIC  Code of Canon Law (1983) (กฎหมายพระศาสนจกัร) 
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ศาสนบริกรของชีวิต 
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การรบัใช้ชีวิตและสขุภาพ   
1. กจิกรรมของผูท้ างานดา้นการดูแลสุขภาพอนามยั โดยพืน้ฐานแลว้เป็น
การรบัใชช้วีติและสุขภาพซึ่งเป็นความดแีรกๆ ของบุคคลมนุษย์ ผูท้ี่อุทศิตน
ให้กบัการรบัใช้นี้ได้แก่ผู้ที่มีอาชพีนี้ หรือกิจกรรมของอาสาสมคัรของผู้ที่
เกี่ยวขอ้งด้วยวธิกีารต่างๆ ในเรื่องของยาป้องกนั การรกัษา และการฟ้ืนฟู 
ซึ่งได้แก่แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคทางการแพทย์ด้านต่างๆ  
จิตตาภิบาลประจ าโรงพยาบาล นักบวชชายและหญิง คณะผู้บริหาร ผู้ที่
รบัผดิชอบนโยบายระดบัชาติและระดบันานาชาติ และอาสาสมคัร “อาชพี
ของพวกเขาเรียกร้องให้พวกเขาเป็นผู้พิทกัษ์และรบัใช้ชวีติมนุษย์”1 หรือ
จริงๆ แล้ว ศกัดิศ์รีของบุคคลจะล่วงละเมิดมิได้ และกระแสเรียกเหนือ
ธรรมชาตขิองเขามีแก่นแท้ที่อยู่ในส่วนลกึๆ ของความเป็นมนุษย์ของเขา2 
ศกัดิศ์รีนี้มนุษย์ทุกคนสามารถรบัรู้ได้ด้วยเหตุผล ชวีติถูกยกให้มีระดบัสูง  
ซึ่งได้แก่ชวีติของพระเจา้ ตราบเท่าทีพ่ระบุตรในการที่ทรงเป็นผูห้นึ่งในพวก
เรา ทรงท าให้เกดิความเป็นไปได้ส าหรบัมนุษย์ที่จะเป็น “บุตรของพระเจ้า” 
(ยน. 1:12) “เป็นผูม้สี่วนในธรรมชาตขิองพระเจา้” (2 ปต. 1:4)   
 

ธรรมชาติมนุษยแ์ละธรรมชาติพระเจ้า 
 ในแง่ของหลกัการของความเชือ่ การใหค้วามเคารพต่อบุคคลมนุษยว์า่
เหตุผลของมนุษย์ที่มีอยู่แล้วนัน้ ต้องการการเน้นและยืนยันให้มากขึ้น 
“วธิกีารต่างๆ ที่พระเจ้า ได้ทรงกระท าในประวตัิศาสตร์ที่ทรงเอาใจใส่ดูแล
โลกและมนุษยชาติ มิได้มีการกีดกนัซึ่งกันและกนั ในทางกลับกัน กลับ
สนับสนุนและเอื้อต่อกนั พวกเขามตี้นก าเนิดและจุดหมายในนิรนัดร์ ความ
เฉลียวฉลาดและความรัก ซึ่ งพระเจ้าทรงก าหนดให้มนุษย์ชายหญิง  
‘เป็นภาพลกัษณ์ของพระบุตรของพระองค์’ (รม. 8:29)”3 “ด้วยการพจิารณา
ความสมัพนัธข์องสองมตินิี้ มนุษยแ์ละพระเจำ้ เป็นจุดเริม่ เราจงึจะเขา้ใจไดด้ี
ข ึ้นว่าเพราะเหตุใดมนุษย์จึงมีคุณค่าที่ละเมิดไม่ได้ มนุษย์มีกระแสเรียก 
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นิรนัดร ์และไดร้บัเรยีกใหม้สี่วนในควำมรกัแห่งพระตรเีอกภำพของพระเจ้ำผู้
ทรงชวีติ”4 
 

การรบัใช้ในความเปราะบางของมนุษย ์  
2. กจิกรรมของผูท้ี่ท างานด้านการดูแลสุขภาพอนามยัในบทบาทที่คอย
ให้ความช่วยเหลอืและในความรบัผดิชอบมคีุณค่าของการบรกิารต่อบุคคล
มนุษย ์เนื่องจากเพื่อการป้องกนั การฟ้ืนฟู และการพฒันาสุขภาพกาย จติใจ 
และจติวญิญาณ มเีจตนาเพื่อบรกิารชวีติมนุษยท์ัง้ครบ5 
 ยิง่กว่านัน้ “ในบรบิทของปรชัญาและวทิยาศาสตร์ที่มหีลายแง่มุมใน
ปจัจุบนั มีนักปรชัญาและนักวทิยาศาสตร์ไม่น้อย ด้วยจิตตารมณ์ของค า
ปฏญิาณอนัเป็นจรยิธรรมของแพทย์ มองวทิยาศาสตรก์ารแพทย์เป็นการรบั
ใชใ้นความเปราะบางของมนุษย์ มจีุดประสงค์เพื่อรกัษาโรค บรรเทาความ
เจบ็ปวด รวมถงึการดูแลทีจ่ าเป็นส าหรบัมนุษยท์ุกคน”6 
 “ดงันัน้ จงึเป็นการง่ายที่จะเขา้ใจถงึความส าคญัในการให้บรกิารดา้น
การดูแลสุขภาพอนามยัทางสงัคมของผูท้ างานในหว้งเวลาที่ให้บรกิาร ที่น า
โดยมุมมองของความเจบ็ป่วยของมนุษยแ์บบบูรณาการ และผลทีต่ามมาคอื 
เป็นผูท้ีส่ามารถดูแลผูป้ว่ยทีก่ าลงัทุกขท์รมานดว้ยวสิยัมนุษยอ์ย่างแทจ้รงิ”7 
 

การดแูลสขุภาพอนามยัและการดแูลสขุภาพทางสงัคม 
3. การบรกิารดา้นการดูแลสุขภาพอนามยัและการดูแลสุขภาพทางสงัคม
มีความสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชดิ  โดยการแสดงออกว่า “การดูแลสุขภาพ
อนามยั” เราหมายถงึทุกสิง่ทีเ่กีย่วกบัการป้องกนั การวนิิจฉยัโรค การรกัษา 
และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพื่อความสมดุลทางด้านร่างกาย จติใจ สงัคม และ
จิตวญิญาณ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดขีองบุคคล โดยการแสดงออกของ “การ
บริการด้านการดูแลสุขภาพทางสังคม” หมายถึงทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกบั
นโยบายการดูแลสุขภาพ การออกกฎหมาย โครงการ และสิง่อ านวยความ
สะดวกต่างๆ 
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 แต่จะต้องมีการเ น้นย ้ าว่า  แม้สถาบันที่ ให้บริการเหล่านี้ จะมี
ความส าคญัมาก แต่ไม่มสีถาบนัใดสามารถแทนทีห่วัใจมนุษยห์รอืความเหน็
อกเหน็ใจของมนุษย์ได ้เมื่อเป็นเรื่องของการเผชญิหน้ากบัความทุกขท์รมาน
ของผูอ้ื่น8 
 

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลถกูก าหนดโดยความไว้วางใจในมโนธรรม 
4. การดูแลสุขภาพอนามยัด าเนินไปในการปฏิบตัใินชวีติประจ าวนั ใน
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลทีแ่สดงลกัษณะถงึความไวว้างใจของบุคคลหนึ่ง
ที่ก าลงัประสบกบัความทุกขท์รมานและความเจบ็ป่วย ต่อผูท้ี่มคีวามรู้และ
มโนธรรมของผูท้ างานด้านการดูแลสุขภาพอนามยัที่พบเขาเพื่อช่วยเหลือ
และดูแลเขา ด้วยทศันคตทิี่จรงิใจของ “ความเหน็อกเหน็ใจ” ในการเขา้ใจถงึ
ภูมหิลงัของผูป้ว่ย9 
 ความสมัพนัธ์ดงักล่าวกบัผูป้่วย ด้วยความเคารพต่อสทิธสิ่วนบุคคล
ของเขา ต้องการความพร้อม ความสนใจ ความเขา้ใจ ความเอาใจใส่ และ
การเสวนา พรอ้มกบัความเชีย่วชาญ ความสามารถและจรรยาบรรณวชิาชพี  
กล่าวคอื ต้องเป็นการแสดงออกของความมุ่งมัน่ของมนุษย์อย่างลกึซึ้ง และ
ด าเนินการไม่ใชเ่ป็นแต่เพยีงกจิกรรมทางวชิาการ แต่เป็นกจิกรรมของความ
ทุ่มเทและความรกัต่อเพื่อนมนุษย ์ 
 

ความซือ่สตัยต่์อบรรทดัฐานทางศีลธรรม 
5. การบรกิารชวีติตอ้งกระท าดว้ยควำมซือ่สตัยต์่อกฎศลีธรรมเท่านัน้ ซึ่ง
แสดงให้เหน็ถงึคุณค่าและหน้าที่ของการบรกิาร  อนัที่จรงิ ส าหรบัผูท้ างาน
ในดา้นการดูแลสุขภาพอนามยันัน้มคีวามรบัผดิชอบทางศลีธรรมด้วย มแีนว
ชีแ้นะที่เกดิจากการไตร่ตรองทางชวีจรยิธรรม ในบรบิทนี้ต้องเอาใจใส่อย่าง
จริงจงักบัอ านาจการสัง่สอนของพระศาสนจกัรในประเดน็ที่เกี่ยวกับความ
เจรญิก้าวหน้าของชวีการแพทย์และจรยิธรรมทางวฒันธรรมที่เปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ 
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 ส าหรบัผูท้ างานดา้นการดูแลสุขภาพอนามยั ค าสัง่สอนของพระศาสน
จกัรนี้เป็นที่มาของหลกัการและบรรทดัฐานของพฤตกิรรม ที่ให้ความสว่าง
กบัมโนธรรมและมุ่งไปยงัค าสัง่สอนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในความซับซ้อน
ของความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยชีวีภาพในปจัจุบนัเกี่ยวกบัการตดัสินใจ 
ซึ่งจะต้องให้ความเคารพต่อบุคคลและศกัดิศ์รีของเขาเสมอ รวมทัง้ความ
ซื่อสตัย์ต่อบรรทดัฐานทางศลีธรรม ผู้ท างานด้านการดูแลสุขภาพอนามยั
จะต้องเจรญิชวีติด้วยความซื่อสตัย์ต่อมนุษย์ ซึ่งมคีุณค่าต่อการได้รบัความ
คุ้มครองรักษา และต้องซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าซึ่งปรีชาญาณของพระองค์
แสดงออกถงึบรรทดัฐานนี้ 
 ดงันัน้ ความก้าวหน้าในทางการแพทย์และปญัหาด้านศลีธรรมใหม่ๆ 
ทีเ่กดิขึน้มาอย่างต่อเนื่อง จงึเรยีกรอ้งผูท้ างานดา้นการดูแลสุขภาพอนามยัให้
มีควำมสำมำรถอนัเป็นกำรเตรียมตวัอย่ำงจริงจงั รวมถึงกำรอบรมอย่ำง
ต่อเนือ่งอยู่เสมอเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพที่จ าเป็น  เพื่อบรรลุ
เป้าหมายนี้ สมควรอย่างยิง่ ให้ทุกคนที่ท างานด้านการดูแลสุขภาพอนามยั
ได้มีการเตรียมตัวอย่างจริงจังและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษา
ความสามารถทางวชิาชพีซึ่งเป็นสิง่จ าเป็น ด้วยเหตุนี้ จงึปรารถนาให้ผู้ท า
งานด้านการดูแลสุขภาพอนามยัทุกคนควรได้รบัการฝึกฝนอย่างเหมาะสม 
และผู้ร ับผิดชอบในการสร้างความเป็นมืออาชีพ พยายามสร้างต าแหน่ง
ศาสตราจารย์และหลักสูตรทางชีวจริยธรรม นอกจากนี้ ในศูนย์ที่เป็น
โรงพยาบาลหลกั ควรส่งเสรมิให้มจีดัตัง้คณะกรรมการจรยิธรรมส าหรบัการ
ปฏิบัติการทางการแพทย์ และควรส่งเสริมการบริการจริยธรรมในทาง
การแพทย์ ให้พวกเขานัน้มคีวามสามารถทางการแพทยแ์ละการประเมนิผล
อย่างเหมาะสม และบูรณาการกบัความสามารถของผูเ้ชีย่วชาญดา้นอื่นๆ ที่
ดูแลผูป้่วย เพื่อปกป้องศกัดิศ์รขีองผู้ป่วยและเพื่อความรบัผดิชอบทางการ
แพทยเ์อง10 
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วิสยัทศัน์แบบบูรณาการของมนุษย ์
6. พระศาสนจักรในการเสนอหลักศีลธรรมและในการประเมินของ
วทิยาศาสตร์ชวีการแพทย์ ใชเ้หตุผลและควำมเชือ่เมือ่พิจำรณำสิง่เหล่ำนี้  
พฒันาวสิยัทศัน์แบบบูรณาการของบุคคลและกระแสเรยีกของเขาที่สามารถ
รบัทุกสิง่ที่ดซีึ่งเกดิจากผลงานของมนุษย์ จากวฒันธรรมที่หลากหลาย และ
ธรรมประเพณีต่างๆ ของศาสนา ซึ่งบ่อยครัง้แสดงให้เห็นถึงการให้ความ
เคารพต่อชวีติ11 
 อ านาจการสัง่สอนของพระศาสนจักรเป็นเครื่องมือที่มอบให้เพื่อ
สนบัสนุนและส่งเสรมิทศันะเกีย่วกบัวฒันธรรมทีถ่อืวา่ วทิยำศำสตรเ์ป็นกำร
บรกิำรทีห่ำค่ำมไิดเ้พือ่ควำมดแีบบบูรณำกำรของชวีติและศกัดิศ์รขีองมนุษย์
ทุกคน  ดังนัน้ พระศาสนจักรจึงมองการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ด้วย
ความหวงั และปรารถนาให้บรรดาครสิตชนทีอุ่ทศิตนเพื่อความกา้วหน้าของ
การผสมผสานวทิยาศาสตร์การแพทย์เขา้กบัชวีวทิยาและในบรบิทนี้จะเป็น
ประจกัษ์พยานถงึความเชือ่ของพวกเขาเองดว้ย12 
 

ความรบัผิดชอบต่อจริยธรรมและสงัคม 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ด้วยการแสดงออกถึงการตดัสินทางจริยธรรม
เกีย่วกบัพฒันาการของการวจิยัทางการแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษยท์ีผ่า่นมา 
พระศาสนจกัรไม่แทรกแซงในเรื่องที่เกี่ยวกบัวทิยาศาสตร์การแพทย์ แต่
เรยีกรอ้งทุกคนใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อจรยิธรรมและสงัคมในการกระท าของ
ตน  พระศาสนจกัรเตอืนพวกเขาวา่คุณค่าทางจรยิธรรมของวทิยาศาสตร์ชวี
การแพทย ์จะประเมนิได้ด้วย กำรใหค้วำมเคำรพโดยไม่มเีงือ่นไขทีเ่ป็นสทิธิ
ของมนุษยท์ุกคนในทุกชว่งเวลาของการด ารงอยู่ของเขา”13 
 

การอบรมมโนธรรมทีถ่กูต้อง 
 ดงันัน้ จงึมคีวามชดัเจนว่า “การมบีทบาทของอ านาจการสัง่สอนของ
พระศาสนจกัรปรากฏอยู่ในพนัธกจิของกำรมสี่วนร่วมในกำรอบรมมโนธรรม
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ทีถู่กตอ้ง โดยการสอนทีถู่กตอ้งถงึความจรงิซึ่งกค็อืองคพ์ระครสิตเจา้ และใน
เวลาเดียวกนักป็ระกาศและยนืยนัหลกัการของระเบยีบทางศลีธรรมที่เกดิ
จากธรรมชาติมนุษย์เอง”14  นี่ยงัเป็นแรงบนัดาลใจจากความจริงที่ว่า ผู้
ท างานดา้นการดูแลสุขภาพอนามยัไม่สามารถทีจ่ะถูกทิง้ใหอ้ยู่ตามล าพงัและ
มีภาระรบัผิดชอบที่ทนรับไม่ไหว เมื่อต้องเผชิญกบักรณีที่ซับซ้อนและมี
ปญัหามากในสถานพยาบาลที่ เกิดขึ้น ได้จากความเ ป็นไปได้ ของ
เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งหลายสิ่งอยู่ในข ัน้ทดลองที่เกี่ยวกบัการแพทย์ใน
ปจัจุบนั และเกี่ยวกบัความเหมาะสมในการดูแลสุขภาพทางสงัคมซึ่งเป็น
ปญัหาเฉพาะ15 
 

นโยบายการดแูลสขุภาพอนามยั 
7. ผูเ้กี่ยวขอ้งกบันโยบายด้านการดูแลสุขภาพอนามยัและผูบ้รหิารดา้น
การเงนิมคีวามรบัผดิชอบไม่เพยีงแต่หน้าที่เฉพาะของตนเท่านัน้ แต่ต้องมี
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูป้ว่ยดว้ย 
 โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นพวกเขาเองทีจ่ะตอ้งปกป้องและส่งเสรมิความ
ดสี่วนรวม และปฏบิตัหิน้าทีข่องความยุตธิรรม16 ตามหลกัการของความเป็น
น ้าหนึ่งใจเดยีวกนัและการใหค้วามชว่ยเหลอืในการพฒันานโยบายระดบัชาต ิ
ระดับนานาชาติซึ่ งมีเ ป้าหมายในการพัฒนาประชาชนอย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ดา้นงบประมาณในบรบิทของการดูแลสุขภาพอนามยั17 
 ในมุมมองนี้ ผู้รบัผดิชอบเรื่องนโยบายด้านการดูแลสุขภาพอนามยั
สามารถก่อใหเ้กดิความร่วมมอืกนัที่เกดิผลไดด้ว้ยการยอมรบัลกัษณะพเิศษ
เฉพาะของการดูแลสุขภาพอนามยัของคาทอลกิ ดงันัน้ จงึต้องส่งเสรมิการ
สรา้ง “‘อารยธรรมของความรกัและชวีติ’ หากปราศจากสิง่นี้ ชวีติของปจัเจก
บุคคลและของสงัคมจะสูญเสยีคุณภาพของความเป็นมนุษยท์ีแ่ทจ้รงิ”18 
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วิชาชีพ พนัธกิจ และกระแสเรียก 
8. เมื่อได้รับแรงบันดาลใจจากจิตตารมณ์และมุมมองของคริสตชน  
ผู้ท างานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยค้นพบมิติเหนือธรรมชาติที่เป็น
คุณสมบตัเิฉพาะของวชิาชพีของเขาในการปฏบิตังิานประจ าวนั  ความจรงิ
แล้ว สิง่นี้อยู่เหนือระดบัของมนุษย์อย่างแท้จรงิในการบรกิารบุคคลผู้ได้รบั
ความทุกขท์รมาน และรบังานอนัเป็นคุณลกัษณะของการเป็นประจกัษ์พยาน
แบบครสิตชนและของพนัธกจิ 
 พนัธกจิเทยีบเท่ากบักระแสเรยีก19 กล่าวคอื เป็นการตอบสนองต่อการ
เรียกเหนือธรรมชาติที่ปรากฏบนใบหน้าที่ก าลังทุกข์ทรมานของผู้อื่น  
ลกัษณะการด าเนินการนี้เป็นการต่อยอดและท าให้ส าเรจ็ไปซึ่งความรกัของ
พระครสิตเจ้า ผู ้“เสดจ็ผ่านไปที่ใดทรงกระท าความดแีละทรงรกัษาทุกคน” 
(กจ. 10:38)20 ในขณะเดียวกัน เป็นความรักที่น าไปสู่พระคริสตเจ้า : 
พระองค์คอืผู้ป่วย - “ข้าพเจ้าป่วย” - ดงันัน้พระองค์จึงถือว่า การเอาใจใส่
ดูแลพี่น้องนัน้เป็นการเอาใจใส่ดูแลพระองค์เอง : “ท่านได้กระท าแก่เราเอง” 
(เทียบ  มธ. 26:31-40)21  ผู้ท างานด้านการดูแลสุขภาพอนามยัเป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงอุปมาเรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดีในพระวรสาร ที่หยุดเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งกลายเป็น “เพื่อนบ้าน” ของเขาในความรกั
เมตตา (เทียบ ลก. 10:29-37)22 ในมุมมองนี้  ผู้ท างานด้านการดูแลด้าน
สุขภาพอนามยัอาจถอืไดว้า่เป็นศาสนบรกิรของพระเจา้ ซึ่งในพระคมัภรีบ์อก
วา่เป็นบุคคล “รกัทุกสิง่ทีม่ชีวีติ” (ปชญ. 11:26) 
 

การมีส่วนร่วมในงานอภิบาลของพระศาสนจกัร 
9. พระศาสนจกัรถือว่า “การรบัใช้ผู้ป่วยและผู้มีความทุกข์ทรมานเป็น
ส่วนส าคัญส่วนหนึ่งในพันธกิจของพระศาสนจักร”23  นี่หมายความว่า  
ศาสนบรกิารดา้นการเยยีวยารกัษาของผูท้ างานดา้นการดูแลสุขภาพอนามยั
มีส่วนร่วมในงานอภิบาลและการประกาศพระวรสารของพระศาสนจกัร24  
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การบรกิารรบัใชช้วีติจงึกลายเป็นศาสนบรกิารของการช่วยให้รอดพ้น หรอื
เป็นการประกาศที่ท าให้ความรกัแห่งการไถ่กู้ของพระครสิตเจ้าส าเรจ็ลุล่วง
ไป “บุคคลดงักล่าวคอื แพทย ์พยาบาล ผูท้ างานดา้นการดูแลสุขภาพอนามยั 
อาสาสมคัร ได้รบัเรยีกใหเ้ป็นเครื่องหมายที่มีชวีติของพระครสิตเจา้และของ
พระศาสนจกัรในการแสดงความรกัต่อผู้ป่วยและผู้มีความทุกข์ทรมาน”25  

กล่าวอกีนยัหนึ่งคอื ศาสนบรกิรของชวีติ  
 

การรบัรองความถกูต้องทางจริยธรรม 
10. ธรรมนูญใหม่นี้ปรารถนาทีจ่ะสนบัสนุนควำมถูกตอ้งทำงดำ้นจรยิธรรม
ของผูท้ ำงำนด้ำนกำรดูแลสุขภำพอนำมยั ในการตดัสนิใจและในการปฏิบตัิ
หน้าที่ซึ่งเชื่อมโยงกบัการบริการรบัใช้ชีวติของพวกเขาที่เป็นรูปเป็นร่าง 
ความซื่อสตัยน์ี้ถูกระบุไวต้ามขัน้ตอนของชวีติมนุษย์ คอืตัง้แต่การใหก้ าเนิด 
การด ารงชวีติ และภาวะใกลต้าย ซึ่งถอืวา่เป็นจุดเชือ่มต่อทีส่ าคญัส าหรบัการ
ไตร่ตรองดา้นจรยิธรรมและการอภบิาล 
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1.การให้ก าเนิด 
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คณุค่าและศกัดิศ์รีของการให้ก าเนิดมนุษย ์
11. “พระคมัภีร์บอกเล่าถึงความแตกต่างระหว่างมนุษย์กบัสิง่สร้างอื่นๆ 
แสดงถึงความจริงที่ว่า เฉพาะในการสร้างมนุษย์ที่มกีารน าเสนอให้เหน็ว่า
เป็นผลแห่งการตดัสนิใจเป็นพเิศษในส่วนของพระเจ้า เป็นความตัง้ใจสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อย่ำงพิเศษกับพระผู้สร้ำง ‘พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตาม
ภาพลกัษณ์ของพระองค ์พระองค์ทรงสร้างเขาตามภาพลกัษณ์ของพระเจา้’ 
(ปฐก. 1:27)  ชวีติทีพ่ระเจำ้ทรงมอบใหก้บัมนุษย ์เป็นของขวญัทีพ่ระเจำ้ทรง
แบ่งปนับำงอย่ำงของพระองคใ์หก้บัสิง่สรำ้งของพระองค”์26 
 ดงันัน้ จงึไม่สามารถน ามนุษย์ไปเปรยีบเทยีบกบัสิง่มชีวีติอื่นๆ เพราะ
มนุษย์ถูกสร้างให้เป็นบุคคล  ชวีติมนุษยเ์ป็นผลแห่งพระพรและถูกถ่ายทอด
โดยทางการแสดงออกและในความรกัที่ใหก้ าเนิดและการมอบตนเองแก่กนั
และกนัระหวา่งชายและหญงิ 
 ธรรมชาติแห่งการให้ก าเนิด เผยให้เห็นว่าต้องมีความเข้าใจและ
ด าเนินการตามเหตุผลของพระพร สญัญาผูกมดัของการแยกออกจากกนั
ไม่ได้ระหว่างความรักของสามีภรรยาและการให้ก าเนิดมนุษย์ เป็นตรา
ประทบัทีอ่ยู่ในธรรมชาตขิองมนุษย ์เป็นกฎซึ่งทุกคนตอ้งไดร้บัการชีน้ าและมี
ความรบัผดิชอบ ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติาม27 
 

การให้ก าเนิดมนุษยเ์ป็นเหตุการณ์ของมนุษยแ์ละของศาสนา 
12. พระเจา้เอง “ทรงปรารถนาทีจ่ะแบ่งปนักบัมนุษยใ์หม้สี่วนร่วมพเิศษใน
งานสร้างของพระองค์เอง ดงันัน้ พระองค์จงึทรงอวยพรเขาทัง้สองว่า ‘จงมี
ลูกมาก และทวจี านวนขึน้จนเตม็แผน่ดนิ’ (ปฐก. 1:28)” 
 ดงันัน้ การสร้างมนุษย์ใหม่จึงเป็น “เหตุการณ์ที่มีความหมายลกึซึ้ง
ส าหรบัมนุษย์ และยงัมคีวามหมายในด้านศาสนาอย่างมากอกีด้วย เพราะ
เกี่ยวข้องกบัคู่สมรส ซึ่งเป็น ‘เนื้อเดียวกนั’ (ปฐก. 2:24) และพระเจ้าทรง
ประทบัอยู่กบัเขาทัง้สอง”28 บดิามารดา “ท าให้พระพรดัง้เดมิของพระผูส้รา้ง
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บรรลุผลส าเรจ็ตลอดทุกยุคทุกสมยั ด้วยการใหก้ าเนิดชวีติทีเ่ป็นภาพลกัษณ์
ของพระเจา้ซึ่งไดร้บัการสบืทอดจากคนหนึ่งต่อไปยงัอกีคนหนึ่ง”29 
 

การดแูลการให้ก าเนิดอย่างมีความรบัผิดชอบ 
13. ผูท้ างานดา้นการดูแลสุขภาพอนามยัท าหน้าที่ดูแลในหน้าทีข่องตนใน
เรื่องที่ต้องใช้ความระมดัระวงันี้ ด้วยการช่วยเหลือบิดามารดาให้มีความ
รับผิดชอบต่อการให้ก าเนิดบุตร ด้วยการป้องกันและระวงัไม่ให้มีความ
ผดิปกตมิาแทรกซ้อนในช่วงที่ตัง้ครรภ์ ในขณะที่ปกป้องคู่สามภีรรยาที่เป็น
หมนัไม่ใหห้นัไปพึง่เทคโนโลยทีีม่ากเกนิไป ซึ่งไม่ใชคุ่ณค่าของการใหก้ าเนิด 
 

แนวทางการตัง้ครรภ ์
 

การให้ก าเนิดบุตรอย่างมีความรบัผิดชอบและการร่วมมือกบัพระเจ้า 
14. “การปฏิบตัิความรกัระหว่างคู่สามภีรรยาและความหมายที่ครบถ้วน
ของชีวิตครอบครัวอนัเป็นผลเนื่องมาจากความรกัระหว่างสามีภรรยา  มี
เป้าหมายเพื่อทีท่ ัง้สองคนจะไดม้หีวัใจทีเ่ขม้แขง็ในการร่วมมอืกนักบัความรกั
ของพระผูส้รา้งและพระผูไ้ถ่ ซึ่งอาศยัเขาทัง้สอง ครอบครวัของพระองคจ์ะได้
เพิม่จ านวนและบรบิูรณ์มากยิง่ขึน้ทุกวนั”30 “เมื่อมมีนุษย์เกดิใหม่จากความ
ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันของคู่สมรส เขาน าภาพลักษณ์เฉพาะและความ
คล้ายคลงึกบัพระเจ้ามาสู่โลกพร้อมกบัตน เชื้อสำยของมนุษยไ์ด้จำรกึไวใ้น
ชวีวทิยำของกำรใหก้ ำเนิด เมื่อเรากล่าววา่ คู่สมรสในฐานะทีเ่ป็นบดิามารดา
ร่วมงานกบัพระเจา้พระผูส้รา้ง ในการตัง้ครรภ์และคลอดมนุษยค์นใหม่ เราไม่
กล่าวถงึกฎทางชวีวทิยา ... การใหก้ าเนิดเป็นการสรา้งทีต่่อเนื่อง”31 
 “ความเป็นพ่อแม่ที่มคีวามรบัผดิชอบแสดงออกโดยการตดัสนิใจโดย
เสรีและมีเมตตาในอนัที่จะให้ครอบครวัมบีุตรมาก หรือการตดัสินใจโดยมี
มูลเหตุจูงใจหนักแน่น และทัง้เคารพกฎศลีธรรมที่จะไม่ให้ชวีติใหม่เกดิขึน้
ขณะนี้ หรือแม้แต่โดยไม่มีก าหนด”32  นี่ก่อให้เกดิความจ าเป็นที่ต้องหาวธิี
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ควบคุมการตัง้ครรภ์ นัน่คอื การแสดงออกถงึการเปิดกวา้งของมโนธรรมและ
ความรบัผดิชอบต่อการถ่ายทอดชวีติ 
 

มาตรฐานการประเมินทางศีลธรรม 
15. ในการประเมินการกระท าที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์นี้  การตัดสินทาง
ศลีธรรม “ไม่ไดข้ ึน้อยู่กบัความตัง้ใจทีจ่รงิใจแต่เพยีงอย่างเดยีว หรอืประเมนิ
เจตนาแต่เพยีงอย่างเดยีว แต่จะตอ้งตดัสนิดว้ยมาตรฐานที่เป็นความจรงิ ซึ่ง
มพีื้นฐานอยู่ที่ธรรมชาตขิองมนุษย์และการกระท าของเขา”33  นี่เป็นเรื่องที่
ต้องพจิารณาถงึศกัดิศ์รขีองชายและหญิง และความสมัพนัธ์ทีใ่กลช้ดิกนัของ
เขาทัง้สอง การให้ความเคารพต่อศกัดิศ์รีนี้คอืคุณสมบตัิแห่งความจริงของ
ความรกัระหวา่งสามภีรรยา 
 การปฏบิตัติ่อกนัฉันสามภีรรยาเป็นการแสดงถึง “พื้นฐานแห่งความ
เกี่ยวเนื่องที่แยกจากกนัไม่ได้..ระหว่างความหมายสองประการของชีวิต
สมรส กล่าวคอืความหมายในเชงิการเป็นหนึ่งเดยีวกนั และการให้ก าเนิด”34  
ความจริง การปฏิบตัิต่อกนัของสามีภรรยานี้ เป็นการเพิ่มความเป็นหนึ่ง
เดียวของทัง้สองและเป็นการกระท าเดียวกนักับที่ก่อให้เกิดชีวิตหรือไม่
ก่อใหเ้กดิชวีติ35 
 

ความหมายของการสมรสและการเป็นบิดามารดา 
 ความรกัที่แสดงออกใน “ภาษากาย” ในขณะที่แสดงถงึความเป็นหนึ่ง
เดยีวกนัและการใหก้ าเนิดบุตร ม ี“ความชดัเจนทัง้ดา้น ‘ความหมายของการ
สมรส’ และ ‘การเป็นบดิามารดา’”36  การเชื่อมโยงกนันี้อยู่ภายในการกระท า
ของสามภีรรยา “ไม่สามารถทีจ่ะท าลายไดด้ว้ยความคดิรเิริม่ของมนุษยเ์อง” 
ด้วยการปฏเิสธศกัดิศ์รภีายในของบุคคลและ “ความจรงิภายในแห่งความรกั
ฉนัสามภีรรยา”37 
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วิธีธรรมชาติ 
16. เมื่อมีเหตุผลที่มคีวามรบัผดิชอบและมีความชอบธรรมที่สามภีรรยา
จ า เ ป็นต้องเว้นวรรคการให้ก า เนิดบุตร 38 อนุญาตให้สามีภรรยางด
เพศสมัพนัธใ์นชว่งทีภ่รรยาอาจตัง้ครรภ์ไดซ้ึ่งมกีารปฏบิตักินัในสิง่ที่เรยีกกนั
ว่าวธิคีุมก าเนิดตามธรรมชาต ิด้วยการก าหนดเวลาของการตัง้ครรภ์  ในอกี
ด้านหนึ่งเป็นการกระท าที่ผดิที่จะใช้วธิีควบคุมการก าเนิด กล่าวคือ “การ
กระท าใดๆ กต็าม จะเป็นก่อนและหลงัการมเีพศสมัพนัธ์ หรอื ในระหว่างที่
ก าลงัเกิดการพฒันาของผลที่ติดตามมาตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะมุ่งให้การ
กระท านัน้เป็นเป้าหมาย หรอืสื่อใหก้ารเจรญิพนัธุเ์ป็นไปไม่ไดก้ต็าม ตอ้งถอื
วา่ผดิ”39  

“ในทางตรงกนัขา้ม เมื่อสามภีรรยาอาศยัช่วงระยะตัง้ครรภ์ไม่ได้ เขา
เคารพต่อความเกี่ยวเนื่องที่แยกจากกนัไม่ได้ระหว่างความหมายทัง้สอง
ประการของเพศมนุษย์ ซึ่งได้แก่ความหมายในเชิงการอยู่ร่วมเป็นหนึ่ง
เดยีวกนัและความหมายในเชงิการใหก้ าเนิด เขายงัประพฤตตินเป็น ‘ศาสนบ
รกิร’ ของแผนการของพระเจา้ และ ‘เป็นผูร้บัประโยชน์’ จากเพศสมัพนัธข์อง
พวกเขาตามแรงผลักดันดัง้เดิมของการอุทิศตัวให้แก่กันและกัน ‘อย่าง
สมบูรณ์ ’ โดยไม่มีการจัดการหรือเปลี่ยนแปลง ” 40  การด า เนินชีวิต
เพศสัมพันธ์ดังกล่าว อาศยัความรู้เกี่ยวกับจังหวะทางสรีระของการจะ
ตัง้ครรภ์หรือไม่ตัง้ครรภ์ของสตรี สามารถน ามาซึ่งความจริงและความ
รบัผดิชอบในการให้ก าเนิด ระยะเวลาเจรญิพันธุ์ของสตรทีี่เกดิขึน้เป็นระยะ
ท าให้คู่สามภีรรยาต้องถามตนเองเป็นครัง้คราวเกี่ยวกบัแรงจูงใจที่น าพวก
เขาไปสู่การมบีุตร หรอืเพื่อเลื่อนความเป็นไปไดน้ัน้41 
 

การคมุก าเนิด  
วิธีคุมก าเนิดเป็นสิ่งที่น่าชงั “พอกันกับการต่อต้านธรรมชาติของ

มนุษยท์ัง้ชายและหญงิ” และต่อ “ความสมัพนัธอ์นัใกลช้ดิของพวกเขา”42 ใน
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กรณีเหล่านี้การตัง้ใจที่จะตดัความสมัพนัธ์ที่เป็นหนึ่งเดยีวกนัทางเพศออก
จากการให้ก าเนิดบุตร เป็นการกระท าที่ขดัขวางในการเปิดกว้างตาม
ธรรมชาตติ่อชวีติ “ดงันัน้ ความหมายแท้จรงิของเพศสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษย์
ถูกบิดเบือนและผดิความจริง ความหมายทัง้สองของเพศสมัพนัธ์ระหว่าง
สามภีรรยาตามธรรมชาติ นัน่คอื การรวมเป็นหนึ่งเดยีวกนั และการมบีุตรก็
ถูกแยกออกจากกนัโดยการแทรกแซงของมนุษย ์โดยวธินีี้ความสมัพนัธเ์ป็น
หนึ่งเดยีวกนัของคู่สมรสกส็ูญสลาย และการมบีุตรขึน้อยู่กบัอ าเภอใจของคู่
สมรส”43 ในการใช้วธิีการคุมก าเนิด คู่สามีภรรยา “ประพฤติตนเป็น ‘ผู้บง
การ’ แผนการของพระเจา้ เขาใชเ้พศสมัพนัธข์องมนุษยเ์ป็น ‘เครื่องทดลอง’ 
เขาท าลายคุณค่าของเพศสมัพนัธ์ พร้อมทัง้ศกัดิศ์รคีวามเป็นบุคคลของตน
และของคู่สมรส โดยเบีย่งเบนคุณค่าของการมอบตนเองอย่างสิน้เชงิ”44 
 

ความแตกต่างทางมนุษยวิทยาและศีลธรรมระหว่างวิธีธรรมชาติ 
และการคมุก าเนิด 
17. ความแตกต่างระหว่างการใช้วธิีตามธรรมชาตกิบัการคุมก าเนิดเพื่อ
เว้นระยะการมีบุตร  ไม่ ได้ขึ้นอยู่ก ับระดับเทคนิคหรือวิธีการที่ เ ป็น
องค์ประกอบที่ชีข้าดว่าจะเป็นของเทยีมหรอืเป็นไปตามธรรมชาติ45 มนัเป็น
ความแตกต่างที่กว้างและลึก ซึ่ งโดยธรรมชาติแล้วเป็นเรื่องทัง้ของ 
“มนุษยวทิยาและศลีธรรม”46 และในการวเิคราะห์ข ัน้สุดท้ายเกี่ยวขอ้งกบั 
“สองแนวคดิทีเ่กีย่วกบัความเป็นบุคคลมนุษย์และเพศสมัพนัธ์ของมนุษยไ์ม่
มทีางเขา้กนัไดเ้ลย”47 
 

ความหมายเรือ่งความเป็นหนึง่เดียวกนัและการให้ก าเนิดโดยวิธี
ธรรมชาติ 
18. ดงันัน้ วธิธีรรมชาตจิงึสอดคลอ้งกบัความหมายทีเ่กดิจากความรกัฉัน
สามีภรรยา ซึ่งก าหนดถึงประสบการณ์ของสามีภรรยา “การเลือกใช้วธิี
ส ังเกตจังหวะตามธรรมชาติเกี่ยวข้องกับการยอมรับจังหวะของบุคคล 
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โดยเฉพาะอย่างยิง่วงจรรอบเดอืนของสตร ีการยอมรบั การสนทนากนั การ
ใหเ้กยีรตแิก่กนั การร่วมรบัผดิชอบ และการควบคุมตนเอง ค าวา่การยอมรบั
จังหวะและการสนทนากันนัน้ หมายถึง การตระหนักในความสัมพันธ์
ระหว่างสามภีรรยาว่า มลีกัษณะสองประการมาประกอบกนั คอื ฝ่ายจติใจ
และฝ่ายร่างกาย รวมทัง้หมายถงึการแสดงความรกัต่อกนัในระดบับุคคลต่อ
บุคคล ซึ่งเรยีกร้องให้ซื่อสตัย์ต่อกนั ดงันัน้ คู่สมรสจงึจะไดป้ระสบการณ์ใน
ความจรงิที่ว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างสามภีรรยานัน้บรบิูรณ์ด้วยคุณค่าของ
ความอ่อนโยนและความรกั ซึ่งเป็นจติวญิญาณภายในของการมเีพศสมัพนัธ์
ของมนุษย์ ในมติทิางกายภาพ ด้วยวธินีี้เพศสมัพนัธ์จะได้รบัความเคารพ
และส่งเสรมิในมติขิองมนุษยอ์ย่างแท้จรงิและอย่างครบบรบิูรณ์ และไม่ ‘ถูก
ใช้’ เป็น ‘วตัถุ’ อย่างเดด็ขาด ด้วยการท าลายความเป็นหนึ่งเดยีวกนัของ
จิตใจกับร่างกาย และกระทบกระเทือนต่อสิ่งสร้างของพระเจ้าในระดบั
ปฏกิริยิาทีล่กึทีสุ่ดของธรรมชาตแิละบุคคล”48 
 

การท าแท้งเป็นการขยายการคมุก าเนิด 
19. เพื่อทีจ่ะแสดงเหตุผลอนัสมควรในการปฏบิตั ิ  “จงึมคี ากล่าวบ่อยๆ วา่ 
การคุมก าเนิดที่ปลอดภัยและใช้ได้กบัทุกคนก็เป็นวิธีแก้ปญัหาท าแท้งที่
ไดผ้ลดทีีสุ่ด...เมื่อพจิารณาเรื่องนี้อย่างถี่ถว้น จะเหน็ไดว้า่การกล่าวหาเช่นนี้
ไร้เหตุผล... แท้จริงแล้ว วฒันธรรมที่เหน็ด้วยกบัการท าแท้งจะรุนแรงเป็น
พเิศษในทีท่ีค่ าสอนของพระศาสนจกัรเกีย่วกบัการคุมก าเนิดถูกปฏเิสธ”49 ไม่
ต้องสงสยัเลยว่าการคุมก าเนิดและการท าแทง้จากมุมมองดา้นศลีธรรม เป็น
ความชัว่ที่ต่างชนิดกนั แต่มีความสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชดิ “เป็นผลไม้ของ
ต้นไม้ต้นเดยีวกนั”50  การคุมก าเนิดใชว้ธิกีารทุกอย่างที่หาได้เพื่อห้ามชวีติ
ใหม่ไม่ให้มาเกดิ แม้จะมกีารคุมก าเนิด แต่ชวีติใหม่กเ็กดิขึน้มาซึ่งมกัจะถูก
ปฏเิสธและถูกท าแทง้ การคุมก าเนิดหา่งไกลจากการท าแทง้น้อยมาก เหน็ได้
วา่เป็นการขยายตามหลกัตรรกะวทิยา 
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ห้ามท าหมนัโดยสมคัรใจ 
20. ในบริบทของการคุมก าเนิด เทคนิคที่ส าคญัประการหนึ่งคือการท า
หมนัเพื่อคุมก าเนิดหรอืไม่ให้เกดิบุตร51 ซึ่งอาจเป็นการสมคัรใจหรอือาจถูก
บงัคบั52 

ที่ส าคัญคือท าหมันโดยสมัครใจ ไม่ว่าจะถาวรหรือชัว่คราว มี
จุดมุ่งหมายโดยตรงไปยงัการเป็นหมนัไม่ว่าจะเป็นชายหรอืหญิงนัน้ผดิกฎ
ศลีธรรมเสมอและต้องถูกปฏเิสธ53 ในขณะที่ขดัแย้งกบัการละเมดิมไิด้ของ
บุคคลและความสมบูรณ์ทางกายภาพของเขาโดยการกดีกนัการเปิดกวา้งต่อ
ชวีติ54 

 

การเป็นหมนัเนือ่งมาจากการเยียวยารกัษา 
การเป็นหมนัเนื่องมาจากการเยยีวยารกัษาเป็นกรณีที่แตกต่างซึ่งไม่

ก่อให้เกดิปญัหาด้านศลีธรรม เป็นความชอบธรรมบนพื้นฐานของหลกัการ
เพื่อความสมบูรณ์ เป็นการถูกต้องตามกฎหมายในการขจดัอวยัวะส่วนหนึ่ง
ส่วนใดออกไปหรือยุติการท างานของมันเมื่ อมีอาการป่วยหรือ เ ป็น
กระบวนการของการรักษาทางพยาธิวิทยา ซึ่งไม่มีทางเลือก แต่ต้องมี
ประโยชน์ที่คาดการณ์ได้และสมเหตุสมผลส าหรบัผูป้่วย และตวัเขาเองหรอื
ผูดู้แลตามกฎหมายจะตอ้งยนิยอม 
 

ต้องไม่มีการบงัคบัให้ท าหมนั   
21. การถูกบงัคบัใหท้ าหมนัโดยผูม้อี านาจบางบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล ด้วย
เหตุผลทางพนัธุกรรม (เช่นในกรณีของการป้องกนัโรคทางพนัธุกรรม) เพื่อ
เป็นการป้องกนัของสงัคม (เช่นในกรณีท าหมนัผูท้ีช่อบขม่ขนืผูอ้ ื่นเป็นนิสยั) 
โดยอา้งวา่เพื่อปกป้องบุคคลทีอ่่อนแอ หรอืมคีวามเสีย่ง หรอืโดยเหตุผลอืน่ๆ 
การท าหมนัดงักล่าวไม่มลีกัษณะใดๆ ในการรกัษา ทัง้หมดนี้เป็นการท าร้าย
ศกัดิศ์รแีละความสมบูรณ์ทางกายภาพของบุคคล รวมถงึสทิธขิองเขาทีจ่ะให้
ก าเนิดในการสมรส การกระท าเชน่นี้เป็นสิง่ผดิกฎหมายทางศลีธรรม55 
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ความเข้าใจของมนุษยแ์ละคริสตชนเรือ่งเพศสมัพนัธ ์  
22. ผูท้ างานดา้นการดูแลสุขภาพอนามยัทีไ่ดร้บัการอบรมทีเ่หมาะสมตาม
โอกาส สามารถช่วยส่งเสรมิความเขา้ใจแบบครสิตชนเกีย่วกบัเพศสมัพนัธ์ 
โดยการอธบิายและอบรมเยาวชน เกีย่วกบัการคุมก าเนิดดว้ยวธิธีรรมชาตใิน
บรบิทของการศกึษาทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัเพศสมัพนัธแ์ละความรกั และโดยการ
ท าให้คู่สามีภรรยามีความรู้ที่จ าเป็นเพื่อที่จะได้มีพฤติกรรมที่รบัผดิชอบ 
กล่าวคอื ใหค้วามเคารพต่อศกัดิศ์รขีองเพศสมัพนัธข์องมนุษย์ 56 
 

ศนูยว์างแผนครอบครวัโดยวิธีธรรมชาติ 

การจัดตัง้ศูนย์วางแผนครอบครัวโดยวิธีธรรมชาติที่เหมาะสมนัน้
สามารถช่วยได้มากในการให้ค าแนะน าที่ถูกต้องด้วยวธิกีารทางธรรมชาติ 
ศนูยด์งักล่าว “ควรไดร้บัการส่งเสรมิให้เป็นวธิชี่วยเหลอือนัล ้าค่าส าหรบับดิา
มารดาที่มคีวามรบัผดิชอบ ในศูนย์ดงักล่าวนี้ ต้องเป็นสถานที่ยอมรบัและ
เคารพในสิทธขิองทุกคน โดยเฉพาะเดก็ทารก และในศูนย์นี้ใช้อุดมการณ์
ของการอุทศิตนอย่างจรงิใจเป็นมาตรการในการตดัสนิเรื่องต่างๆ”57  ด้วย
เหตุนี้ พระศาสนจกัรจงึขอร้องผูท้ างานดา้นการดูแลสุขภาพอนามยัใหไ้ดร้บั
การอบรมทีเ่หมาะสมในสาขาเฉพาะ และมคีวามรูส้กึรบัผดิชอบ “ชว่ยเหลอืผู้
แต่งงานแล้วอย่างจรงิจงัให้พวกเขาใชช้วีติความรกัของพวกเขาด้วยความ
เคารพต่อโครงสร้างและเป้าหมายของเพศสมัพนัธ ์ซึ่งแสดงออกถงึความรกั
นัน้”58 

 

การตอบสนองทางการแพทย ์
ต่อภาวะการมีบุตรยากของการสมรส 

23. การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพของมนุษย์ที่ได้มาจากการปฏสินธิ
ในสตัว ์ท าให้เกดิการแทรกแซงที่หลากหลายเกี่ยวกบัการให้ก าเนิดมนุษย์ 
ท าใหเ้กดิค าถามอย่างจรงิจงัเกีย่วกบัการอนุญาตทางศลีธรรม “เทคนิคต่ำงๆ 
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ทีใ่ชเ้พือ่กำรปฏสินธโิดยทำงวทิยำศำสตร์ดูเหมอืนวา่มไีวเ้พื่อรบัใชช้วีติ และ
หลายครัง้กใ็ชเ้พื่อเจตนาดงันี้กจ็รงิ แต่ยงัเป็นโอกาสทีจ่ะคุกคามแบบใหม่ต่อ
ชวีติมนุษยด์ว้ย”59 
 

เกณฑส์ าหรบัการรกัษาภาวะการณ์มีบุตรยาก  
ในส่วนที่เกี่ยวกบักำรรกัษำภำวะกำรณ์มบีุตรยำก เทคนิคการแพทย์

ใหม่ต้องให้ความเคารพต่อความดพีืน้ฐาน 3 ประการ (1) สทิธขิองชวีติและ
ความสมบูรณ์ทางกายภาพของมนุษย์ตัง้แต่ปฏิสนธิจนกระทัง่ตายตาม
ธรรมชาต ิ(2) ความเป็นหนึ่งเดยีวของการแต่งงานซึ่งหมายถงึการให้ความ
เคารพต่อกนัในเรื่องสทิธขิองสามภีรรยาทีจ่ะเป็นพ่อแม่โดยอาศยักนัและกนั
เท่านัน้ (3) คุณค่าพเิศษของเพศสมัพนัธ์ซึ่งเรยีกร้อง “ให้การก าเนิดมนุษย์
ตอ้งเกดิขึน้ดว้ยผลของเพศสมัพนัธเ์ฉพาะในความรกัระหวา่งสามภีรรยา”60 
 

เพศสมัพนัธเ์ป็นการแสดงออกของการแลกเปลีย่นของขวญัแก่กนั  
พฤตกิรรมส่วนตวันี้เป็นการรวมกนัอย่างใกล้ชดิกนัในความรกัของคู่

สามภีรรยา ซึ่งอาศยัการมอบตนเองใหแ้ก่กนัและกนัอย่างสิน้เชงิจงึก่อใหเ้กดิ
ชวีติ  เป็นพฤตกิรรมหนึ่งเดยีวทีจ่ะแยกออกจากกนัไม่ไดท้ัง้ในความเป็นหนึ่ง
เดยีวกนัและการให้ก าเนิด การเป็นสามภีรรยากนั และการเป็นพ่อแม่ “เป็น
การแสดงถงึของขวญัที่มอบ  ให้กนัและกนั ผลของความเป็นหนึ่งเดยีวกนั
ตามพระคมัภีร์ คอื ‘เป็นกายเดยีวกนั’”61 เป็นศูนย์กลางที่ชวีติใหม่สามารถ
ก าเนิดมา 
24. มนุษย์ไม่สามารถเพิกเฉยต่อความหมายและคุณค่าที่แท้จริงของ
มนุษย์ที่มมีาแต่แรกเริม่ ศกัดิศ์รขีองบุคคลเรยีกร้องให้ต้องเกดิขึน้ในฐานะที่
เป็นผลของเพศสมัพนัธ ์ความจรงิแลว้ ความรกัระหวา่งสามภีรรยาแสดงออก
ถึงความส าเร็จในการให้ก าเนิดชวีติผ่านการกระท าที่สะท้อนให้เห็นถงึมติิ
ของความเป็นหนึ่งเดยีวกนัและการใหก้ าเนิดของความรกัระหวา่งสามภีรรยา 
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ให้ความช่วยเหลือแต่ไม่ควรแทนทีเ่พศสมัพนัธ ์
 วธิกีารและการแทรกแซงทางการแพทยท์ุกอย่างในด้านการใหก้ าเนิด 
ต้องท าหน้าที่ในลักษณะของการช่วยเหลือ แต่ไม่ควรแทนที่เพศสมัพนัธ์ 
ความจรงิ “แพทยเ์ป็นผูใ้หบ้รกิารแก่บุคคลและการใหก้ าเนิดมนุษย ์แพทยไ์ม่
มีอ านาจก าหนดหรือตัดสินชะตากรรมของพวกเขา การแทรกแซงทาง
การแพทย์ต้องเคารพต่อศักดิศ์รีของบุคคลเมื่อพยายามช่วยในเรื่อง
เพศสมัพนัธ์เพื่อเอื้อในการปฏิบัติหน้าที่หรือเพื่อท าให้เขาสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่พวกเขาปฏิบตัไิปแล้วตามปกต ิในอกีมุมมองหนึ่งนัน้ บางครัง้
ปรากฏว่าข ัน้ตอนทางการแพทย์ใช้เทคโนโลยีแทนที่การมีเพศสัมพนัธ์ 
เพื่อที่จะท าให้สามารถบงัเกิดบุตรซึ่งไม่ได้สบืเนื่องมาจากหรือเป็นผลของ
การมเีพศสมัพนัธ์ ในกรณีเช่นนี้การกระท าของแพทย์ไม่ได้เป็นอย่างที่ควร
จะเป็น ทีบ่รกิารความเป็นหนึ่งเดยีวกนัของสามภีรรยา แต่เป็นสิง่ทีเ่หมาะสม
ในตวัมนัเองเพื่อเอือ้ให้มกีารเกดิ เมื่อเป็นเชน่นี้จงึขดัต่อศกัดิศ์รแีละสทิธอินั
จะละเมดิเสยีมไิดข้องสามภีรรยาและของทารกทีจ่ะเกดิใหม่ดว้ย”62 
 

การผสมเทียมจากเช้ือของสามีในชีวิตสมรส 
25. การแทรกแซงเพื่อขจัดอุปสรรคต่อการตัง้ครรภ์ตามธรรมชาติ63  
หรือมีเจตนาเพียงอย่างเดียวเพื่ออ านวยความสะดวกในการกระท าตาม
ธรรมชาติหรือเพื่อบรรลุเป้าหมายของพฤติกรรมตามธรรมชาติดงัที่เคย
ปฏบิตัติามปกต ิแน่นอนวา่เป็นสิง่ที่กระท าไดโ้ดยไม่ผดิ นี่อาจเป็นไดก้บักรณี
ที่มกีารผสมเทยีมจากเชือ้ของสามทีีอ่ยู่ภายใต้การสมรส เมื่อเป็นการไดเ้ชือ้
จากพฤติกรรมของสามีภรรยาตามปกติโดยให้ความเคารพต่อภาวะการ
ตัง้ครรภ์ 64 
 

ห้ามการผสมเทียมในหลอดแก้ว (IVF-ET) 
26. ห้ามกระบวนการนอกการสมรส รวมถงึการผสมเชือ้ในหลอดแกว้และ
การย้ายตวัอ่อน (IVF-ET) การปฏิสนธิที่ไม่ได้เกิดขึน้ภายในมารดา แต่อยู่
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นอกร่างกายมารดา ในหลอดทดลองผ่านการท างานของผู้เชี่ยวชาญที่
ก าหนดเงื่อนไขและตดัสนิใจทีจ่ะน ามาใช ้65 
 เทคนิคภายนอกร่างกายโดยตัวเองแล้ว  “ตัดขาดจากการมี
เพศสมัพนัธ”์ ซึ่งเป็น “พฤตกิรรมของกายและวญิญาณทีไ่ม่สามารถแยกออก
จากกนัได้” “เป็นการกระท าที่มุ่งสู่การตัง้ครรภ์”66 ที่จริงแล้ว “การปฏสินธิ
ไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิและไม่ไดม้เีจตนาเชงิบวกทีเ่ป็นการแสดงออกและเป็น “ผล” 
ของการกระท าเฉพาะของความเป็นหนึ่งเดยีวกนัระหว่างสามภีรรยา”67 แต่
เป็น “ผล” ของการแทรกแซงของเทคโนโลยีที่ไม่สอดคล้องกบัตรรกะของ 
“การมอบให้” ซึ่งบ่งบอกถึงการแพร่พนัธุ์ของมนุษย์ แต่ตรรกะของ “การ
ผลติ” และ “การครอบง า” ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุและผลกระทบ การกระท าแบบ
นี้ เด็กไม่ได้เกิดมากขึ้นในฐานะเป็น “ของขวัญ” แห่งความรัก แต่เป็น 
“ผลผลติ” ของหอ้งทดลอง68 

ในกรณนีี้ ในความเป็นจรงิมนุษย ์“ไม่คดิวา่ชวีติเป็นของขวญัล ้าค่าของ 
พระเจ้าอีกต่อไป เป็น ‘สิ่งศกัดิส์ ิทธิ’์ ที่มอบให้กบัความรบัผดิชอบของเขา 
และให้การดูแลด้วยความรักและ ‘ความเคารพ ’ ชีวิตจะกลายเป็นเพียง 
‘สิ่งของ’ ที่มนุษย์อ้างว่าเป็นสมบตัิพิเศษของเขาอย่างสมบูรณ์ ภายใต้การ
ควบคุมและการจดัการของเขา”69 
 

ความแตกต่างระหว่างความปรารถนาทีจ่ะมีบุตรและสิทธิทีจ่ะมบีุตร 
27. อย่างไรกต็ามความปรารถนาของสามภีรรยาที่อยากมบีุตร แม้อาจจะ
จรงิใจและปรารถนาแรงกล้า กไ็ม่ท าให้เกดิความชอบธรรมในการใชเ้ทคนิค
ซึ่งขดัต่อความจรงิของการสบืเผา่พนัธข์องมนุษยแ์ละศกัดิศ์รขีองทารกที่เกดิ
ใหม่70 

ความปรารถนาที่จะมีบุตรไม่ก่อให้เกิดสิทธิใดๆ ต่อบุตร บุตรเป็น
บุคคล ด้วยศกัดิศ์รีของ “ความเป็นคน” เมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่สามารถที่จะมี



~ 31 ~ 

เจตนาใหเ้ป็น “วตัถุ” ของสทิธ ิ ตรงกนัขา้ม บุตรเป็นบุคคลทีม่สีทิธ ิ เป็นสทิธิ
ของบุตรทีจ่ะเกดิโดยไดร้บัความเคารพดว้ยความจรงิทีว่า่บุตรเป็นบุคคล71 

 

สภาพการณ์ร้ายแรงทีเ่กีย่วข้องกบัการผสมเทียม  
28. นอกเหนือจากเหตุผลเหล่านี้ที่ภายในตวัเองขดักบัศกัดิศ์รขีองบุคคล 
และการปฏิสนธิของเขาแล้ว สิ่งแวดล้อมและผลที่ตามมาที่เกี่ยวข้องกบั
วธิกีารทางเทคนิคของการด าเนินการ ในการมสี่วนร่วม ในการกระท าทาง
เทคนิคของการปฏสินธนิอกระบบทีไ่ม่สามารถยอมรบัไดใ้นทางศลีธรรม  
 ความจริงเทคนิคเหล่านี้เกี่ยวข้องกบักำรสูญเสยีของตวัอ่อนจ ำนวน
มำก  การสูญเสยีบางอย่างเป็นผลเนื่องมาจากเทคนิคเองซึ่งก่อให้เกดิการ
สูญเสยีประมาณ 80% ของตวัอ่อนที่ได้รบัการถ่ายโอนอย่างแท้จรงิ ในการ
ได้รับการยอมรับเพื่อที่จะประสบผลส าเร็จในการเกิดของทารกหนึ่งคน 
ส่วนตวัอ่อนอื่นๆ จะถูกปฏเิสธไปโดยปรยิายเพราะมคีวามบกพร่อง72 สุดทา้ย
ในการตัง้ครรภ์ ตวัอ่อนตวัหนึ่งหรอืมากกวา่นัน้จะถูกท าลายโดยตรงเพื่อทีจ่ะ
ลดความเสีย่งใหก้บัตวัอ่อนทีเ่หลอือยู่73 การท าลายชวีติมนุษยโ์ดยตรงในชว่ง
ตัง้ครรภ์และการเกดิมคีุณลกัษณะของการท าแทง้ในความหมายทางศลีธรรม 
 ในการอ้างอิงถึงสภาพการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น และผลที่เกี่ยวกับ
วธิกีารปฏสินธนิอกร่างกาย เราก าลงัเผชญิกบัปจัจยัต่างๆ ในกระบวนการ
ทางเทคนิคทีร่า้ยแรง ซึ่งในตวัเองนัน้ผดิกฎหมายดา้นศลีธรรม 
 

ห้ามใช้เทคนิคการปฏิสนธิประดิษฐ ์
29. เทคนิคการปฏิสนธปิระดษิฐ์ เป็นความเสื่อมเนื่องจากเด็กเกดิมาใน
ลักษณะที่ผิดจรรยาบรรณ ท าให้เด็กอยู่นอกการแต่งงาน การขอความ
ช่วยเหลอืจากเซลล์สบืพนัธุ์ (อสุจหิรอืไข่) ของบุคคลที่สาม (ไม่ใช่จากสามี
ภรรยา) เป็นการขดัแยง้กบัความเป็นหนึ่งเดยีวของการแต่งงานและกบัความ
ซื่อสตัย์ของคู่สามภีรรยา เป็นการละเมดิสิทธขิองเดก็ที่จะเกดิมาสู่โลกโดย
สามีภรรยา  ในกรณีนี้  ถ้ายินดีต้อนรับบุตรจะมีความถูกต้อง “ก็เพียง
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เพราะวา่เขาตอ้งการหรอืมเีจตนาทีจ่ะมบีุตร ‘โดยทุกวถิทีาง’ ไม่ใชเ่พราะเขา
พรอ้มทีจ่ะรบัผูอ้ ื่นโดยไม่มเีงื่อนไข คอืพรอ้มทีจ่ะรบัความรุ่งเรอืงของชวีติอนั
เป็นความหมายของการมบีุตร”74 

ความจรงิ เทคนิคเหล่านี้ละเลยกระแสเรยีกร่วมกนัและความเป็นหนึ่ง
เดยีวกนัของคู่สมรส ต่อความเป็นพ่อและแม่ “การเป็นพ่อและแม่ต้องอาศยั
กนัและกนั” และน ามาซึ่ง “ความเป็นพ่อแม่ตามธรรมชาต ิความเป็นพ่อแม่
ขณะตัง้ครรภ์ และความรบัผดิชอบในการอบรมเมื่อยงัเดก็”75 ซึ่งมผีลกระทบ
ไม่เพยีงแต่ในครอบครวัเท่านัน้แต่ในสงัคมดว้ย 

เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ต้องประณามเทคนิคดงักล่าว คือเป็นการ
เลอืกสนิคา้และการคดัเลอืกพนัธุ์ 
 

ห้ามท าการผสมเทียมกบับุคคลทีไ่ม่ได้แต่งงานหรือผูที้อ่ยู่ร่วมกนั 
โดยไม่แต่งงาน 
30. ดว้ยเหตุผลเดยีวกนั เมื่อถูกท าใหรุ้นแรงขึน้จากการไมม่พีนัธะของการ
สมรส  การผสมเทียมส าหรับบุคคลที่ย ังไม่ได้แต่งงานและคู่ร ักที่อยู่กิน
ด้วยกนันัน้ไม่อาจเป็นที่ยอมรบัทางศลีธรรม76  “ดงันัน้ความหมายที่แท้จรงิ
ของเพศสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยถ์ูกบดิเบอืนและผดิความจรงิ ความหมายทัง้
สองของเพศสมัพนัธ์ระหว่างสามภีรรยาตามธรรมชาต ินัน่คอื การรวมเป็น
หนึ่งเดยีวและการมบีุตรกถ็ูกแยกออกจากกนัโดยการแทรกแซงของมนุษย์ 
โดยวธินีี้ความสมัพนัธ์เป็นหนึ่งเดียวของคู่สมรสกส็ูญสลาย และการมีบุตร
ขึน้อยู่กบัอ าเภอใจของคู่สมรส”77 
 

ห้ามผสมเทียมภายหลงัการตาย 
ด้วยเหตุผลเดยีวกนั การผสมเทยีมหลงัการตาย กล่าวคอื อาศยัการ

เกบ็เชือ้ของสามทีีต่ายไปแล้วในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ เป็นการขดัแยง้กบัความ
จรงิแห่งการใหก้ าเนิดบุตรและต่อศกัดิศ์รขีองเดก็ทีจ่ะเกดิมา 
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ห้ามแม่อุ้มบุญ 
31. การเป็นแม่อุ้มบุญเป็นการขดัแย้งพอๆ กนัต่อศกัดิศ์รีของสตรี ต่อ
ความเป็นหนึ่งเดยีวของการแต่งงาน และต่อศกัดิศ์รขีองการให้ก าเนิดบุคคล
มนุษย ์
 การฉีดเชือ้อสุจิเขา้ไปในรงัไขข่องสตรเีพื่อท าใหเ้ธอตัง้ครรภ์ดว้ยเชือ้
ของผูบ้รจิาคซึ่งเป็นสิง่แปลกปลอมส าหรบัเธอ และให้เธอสญัญาว่าจะมอบ
ทารกที่เกดิใหม่ให้กบัลูกค้าเป็นการท าลายความเป็นมารดา เป็นการท าให้
การให้ก าเนิดเป็นดุจการฟกัไข่ที่ไม่ให้ความเคารพต่อศกัดิศ์รขีองเดก็ และ 
“สทิธทิี่จะปฏสินธิ เตบิโตในครรภ์ เกดิมาดูโลก และได้รบัการเลี้ยงดูภายใน
ชวีติสมรส”78 
 

ยอมรบัชีวิตว่าเป็นพระพรจากพระเจ้า 
32. แมว้า่จะเป็นไปไม่ไดท้ีจ่ะยอมรบัวธิกีารปฏสินธทิีเ่กดิขึน้ “เดก็ทุกคนที่
เกดิขึน้มาในโลกไม่วา่จะดว้ยกรณใีดจะต้องไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นพระพรที่
มชีวีติของคุณความดขีองพระเจา้ และตอ้งไดร้บัการเลีย้งดูดว้ยความรกั”79 
 

การวินิจฉัยก่อนคลอดและก่อนการปลูกถา่ย 
ปัญหาทางจริยธรรมกบัการวินิจฉัยก่อนคลอด  
33. ความรูท้ีก่วา้งขวางมากขึน้ของเราเกีย่วกบัชวีติภายในมดลูก และการ
พฒันาเครื่องมอืทีจ่ะใหเ้ขา้ถงึความเป็นไปไดข้องการวนิิจฉยัชวีติก่อนคลอด 
ช่วยให้การยื่นมอืเขา้ไปรกัษาทนัเวลาและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ อย่างไรก็
ตาม การวนิิจฉัยก่อนคลอดสามารถเป็นปญัหาทางจรยิธรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ความเสีย่งในการวนิิจฉยัและเพื่อจุดประสงคใ์นการรอ้งขอใหม้กีารตรวจ 
 

การประเมินความเสีย่ง 
34. ความเสี่ยงในการวินิจฉัยเกี่ยวข้องกบัชวีิต และความสมบูรณ์ทาง
กายภาพเด็กที่อยู่ในครรภ์ และการตรวจผู้เป็นมารดาขึ้นกับเทคนิคการ
วนิิจฉยัต่างๆ และอตัราความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัแต่ละคน  
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 ดงันัน้ จงึจ าเป็นตอ้งมกีารประเมนิอย่างระมดัระวงัถงึผลกระทบเชงิลบ
ที่อาจเกดิขึ้นในการใชเ้ทคนิคการตรวจบางอย่าง และเพื่อการ “หลีกเลี่ยง
กระบวนการตรวจที่ไม่ได้มีการรับรองเพียงพอเกี่ยวกับเป้าหมายที่
ตรงไปตรงมาและการไม่เป็นอนัตรายที่ร้ายแรง”80  และหากต้องมกีารเสีย่ง
อะไรบางอย่าง ต้องมีตัวชี้วดัที่มีเหตุมีผลเพื่อการที่ต้องใช้วิธีการตรวจ
ดงักล่าว ซึ่งตอ้งมกีารยนืยนัรบัรองดว้ยการปรกึษาหารอืกนัในขณะทีท่ าการ
ตรวจ81 
 

การวินิจฉัยก่อนคลอดทีอ่นุญาตให้ท าได้ : ความเสีย่งตามสดัส่วน 
 ผลทีต่ามมาคอื “การตรวจดงักล่าวอนุญาตใหท้ าไดด้ว้ยความเหน็ชอบ
ของพ่อแม่ หลงัจากที่พวกเขาได้รบัการอธบิายอย่างเพยีงพอแล้ว หากวธิีที่
น ามาใชป้กป้องชวีติและความสมบูรณ์ของตวัอ่อนและมารดา โดยไม่ท าให้
เดก็และมารดาตกอยู่ในความเสีย่งจนเกนิไป”82 

 

การวินิจฉัยก่อนคลอดทีข่ดัแย้งกบักฎศีลธรรม 
35. จุดประสงค์ในการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดซึ่งอาจมีการร้องขอและ
ด าเนินการ ต้องเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของเดก็และมารดาเสมอ ไม่ว่าจะเป็น
การกระท าเพื่อเอื้อต่อการแทรกแซงทางการเยยีวยารกัษา เพื่อสร้างความ
มัน่ใจและความสบายใจใหก้บัสตรทีีต่ ัง้ครรภ์ ซึ่งมคีวามห่วงใยเกีย่วกบัความ
เป็นไปได้ที่ทารกจะไม่สมประกอบ และถูกล่อลวงให้หนัไปท าแท้ง หรือใน
กรณีที่ผลตรวจออกมาไม่เป็นไปอย่างที่หวงั จะได้เตรยีมพวกเขาใหต้้อนรบั
ชวีติเดก็ทีจ่ะเกดิมาโดยไม่สมประกอบ 
 

การเชือ่มโยงกนัระหว่างการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดและการท าแท้ง 
 การตรวจวนิิจฉยัก่อนคลอด “ขดัแย้งกบักฎทางศลีธรรมอย่างรา้ยแรง
เมื่อกระท าด้วยความคดิว่าอาจจะท าแท้งขึ้นอยู่กบัผลลพัธ์ : การวนิิจฉัยที่
แสดงว่ามีความผิดปกติหรือความเจ็บป่วยทางพันธุกรรม สิ่งนี้ต้องไม่
หมายถงึการเทยีบเท่ากบัการสงัหารชวีติ”83  
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เชน่เดยีวกนัเป็นความไม่ชอบธรรม หากกฎหรอืนโยบายใดๆ ทีเ่สนอ
ในการออกกฎหมาย หรือโดยสมาคมวทิยาศาสตร์ที่ส่งเสรมิการเชื่อมโยง
ระหว่างการวินิจฉัยก่อนการคลอดและการท าแท้ง ผู้เชี่ยวชาญคนใดซึ่ง
ตดัสินใจและด าเนินการวนิิจฉัยและสื่อสารผลลพัธ์ที่จงใจช่วยในการสร้าง
หรอืส่งเสรมิการเชือ่มโยงระหวา่งการตรวจวนิิจฉยัก่อนคลอดและการท าแทง้ 
มคีวามผดิในความร่วมมอืทีผ่ดิศลีธรรม84 
 

การวินิจฉัยโรคทางพนัธกุรรมก่อนการปลกูถ่ายและความคิดเกีย่วกบั
การเลือกพนัธุ ์
36. กำรวนิิจฉัยโรคทำงพนัธุกรรมก่อนกำรปลูกถ่ำย เป็นรูปแบบเฉพาะ
ของการวนิิจฉยัก่อนคลอด เชือ่มโยงกบัเทคนิคการปฏสินธนิอกระบบอวยัวะ 
และเกี่ยวกบัการตรวจพนัธุกรรมของตวัอ่อน ที่ฝงัอยู่ในหลอดทดลองก่อนที่
จะมีการถ่ายโอนไปยังมดลูก เพื่อเลือกใช้ตัวอ่อนที่ไม่มีข้อบกพร่องทาง
พนัธุกรรม หรอืมลีกัษณะตามทีต่อ้งการ85 ความจรงิแลว้การวนิิจฉยัโรคทาง
พนัธุกรรมก่อนการปลูกถ่าย เป็นการแสดงถึงความคิดเกี่ยวกบัการเลอืก
พนัธุ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายการท าแท้ง เพื่อเลือกที่จะป้องกนัการเกดิของ
ทารกทีม่คีวามบกพร่องดว้ยโรคต่างๆ 
 “ทศันคตดิงักล่าวเป็นสิง่น่าละอายและน่ารงัเกยีจอย่างยิง่ เพราะเป็น
การถอืสทิธทิี่จะวดัคุณค่าชวีติมนุษย์แค่ภายใต้กรอบของ ‘ความปกต’ิ และ
สุขภาพกายแต่อย่างเดยีว จึงเท่ากบัเป็นการเปิดทางให้การฆ่าเดก็และกา
รุณยฆาตเป็นสิง่ที่ชอบด้วยกฎหมาย”86  ดงันัน้ กระบวนการนี้จงึเท่ากบัเป็น
การ “น าไปสู่กำรเลอืกคุณภำพและเป็นกำรท ำลำยตวัอ่อน ซึ่งเท่ากบัเป็นการ
ท าแทง้นัน่เอง”87 
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การแช่แขง็ตวัอ่อนและไข่ 
ห้ามเกบ็รกัษาตวัอ่อน 
37. ในเทคนิคของการปฏิสนธินอกร่างกาย บ่อยครัง้เรียกร้องให้ต้องใช้
ความพยายามหลายครัง้ก่อนที่จะได้ผล ดงันัน้ ไข่จ านวนมากจงึต้องเอามา
จากสตร ีเพื่อให้ไดต้วัอ่อนหลายตวั ตวัอ่อนทีย่งัไม่มกีารถ่ายโอนทนัทจีะถูก
เกบ็แชแ่ขง็ไวส้ าหรบัใชง้านอย่างมศีกัยภาพในภายหลงั “การแชแ่ขง็ตวัอ่อน
ไม่สอดคลอ้งกนักบักำรใหค้วำมเคำรพต่อตวัอ่อนมนุษย์ : เป็นการสนันิษฐาน
การผลิตในหลอดทดลอง เป็นการเสี่ยงที่จะท าให้ตัวอ่อนตาย หรือเป็น
อนัตรายทางกายภาพ เพราะตวัอ่อนมเีปอรเ์ซ็นตส์ูงมากทีจ่ะไม่รอดจากการ
แชแ่ขง็และตอ้งทิง้ไปอย่างน้อยกไ็ม่มโีอกาสชัว่คราวทีจ่ะไปอยู่ในครรภ์ของผู้
ที่จะเป็นมารดา ท าให้ตวัอ่อนเหล่านัน้ตกอยู่ในสภาพที่มคีวามเสี่ยงต่อการ
กระท าผดิและการยกัยา้ยถ่ายเท”88 
 

ความอยติุธรรมทีไ่ม่สามารถแก้ไขได้ 
 จ านวนตวัอ่อนแชแ่ขง็จ านวนมหาศาลทีม่อียู่ ซึ่งส่วนใหญ่จะกลายเป็น 
“ก าพรา้” ท าใหเ้กดิค าถามวา่จะท าอย่างไรกบัตวัอ่อนทีเ่หลอืหลงัจากเวลาแช่
แข็งหมดอายุ ไม่สามารถที่จะเอาไปค้นคว้าวิจ ัยหรือก าหนดไว้ส าหรับ
จุดประสงค์เพื่อการรกัษาโรค เพราะนัน่ย่อมหมายถงึการท าลาย ขอ้เสนอที่
ก้าวไปข้างหน้าในรูปแบบของการรับเลี้ยงบุตรก่อนคลอด “น่ายกย่อง
เกี่ยวกบัความตัง้ใจที่จะเคารพและปกป้องชวีติมนุษย์ อย่างไรกต็าม มกีาร
น าเสนอปญัหาต่างๆ”89  ทางด้านการแพทย์ จิตวทิยา และกฎหมาย ไม่
เหมอืนกบักรณทีีเ่กดิจากเทคนิคผสมเทยีมดว้ยเชือ้ของสามหีรอืการตัง้ครรภ์
แทน “เมื่อพจิารณากนัถงึทุกสิง่แลว้ จ าเป็นตอ้งยอมรบัวา่ ตวัอ่อนจ านวนนบั
พนัที่ถูกทิ้งไป แสดงให้เหน็ถงึสถำนกำรณ์ควำม อยุตธิรรมซึง่ในควำมเป็น
จริงแล้วไม่สำมำรถทีจ่ะแก้ไขได้”90  ดงันัน้ การแช่แขง็ตวัอ่อนต้องยกเลกิ
โดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้
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ต้องไม่มีการเกบ็รกัษาไข่ด้วยวิธีแช่แขง็ 
38. เพื่อหลกีเลี่ยงปญัหาส าคญัด้านศลีธรรมที่เกดิจากการแช่แขง็ตวัอ่อน 
จึงมีการพัฒนาเทคนิคในการแช่แข็งไข่ การแช่แข็ง เซลล์ไข่มนุษย์เพื่อ
เป้าหมายในการผสมเทยีมเป็นที่ยอมรบัไม่ได้ แม้เหตุผลของการแช่แขง็ไข่
ดงักล่าวเพื่อรกัษาภูมติา้นมะเรง็ซึ่งอาจเป็นอนัตรายต่อไขเ่หล่านัน้ 
 

การเกบ็รกัษาเน้ือเยือ่รงัไข่ 
 น่าจะเป็นเรื่องที่แตกต่างกนัในการเก็บรกัษาเนื้อเยื่อรงัไข่เพื่อใชใ้น
การปลูกถ่ายอวยัวะ เพื่อฟ้ืนฟูภาวะการเจรญิพนัธุ์หลงัการรกัษาที่อาจเป็น
อนัตรายต่อเซลล์ไข่ โดยหลกัการแล้วการปฏิบตัิดูเหมือนไม่มปีญัหาทาง
ศลีธรรม 
 

ความพยายามครัง้ใหม่ในการสืบเผา่พนัธุ์ 
และการให้ก าเนิดมนุษย ์

กระบวนการอืน่ทีข่ดัต่อศกัดิศ์รีของตวัอ่อน 
39. เทคนิคการผสมเทยีมของทุกวนันี้อาจปูทางไปสู่ความพยายามหรอื
การวางแผนผสมเทียมด้วยการใช้เซลล์สืบพันธุ์ของมนุษย์และสตัว์ และ
ส าหรบัการตัง้ครรภ์ของตวัอ่อนมนุษย์ในสตัว ์หรอืมดลูกเทยีม ส าหรบัการ
สบืพนัธุ์แบบไม่อาศยัเพศของมนุษย์โดยใชว้ธิคีรรภ์แฝด การโคลนนิ่ง การ
สบืพนัธุแ์บบไม่อาศยัเพศ หรอืเทคนิคทีค่ลา้ยกนั กระบวนการเหล่านี้ขดัแยง้
ต่อศกัดิศ์รีของตวัอ่อนและการให้ก าเนิด ดงันัน้จึงถือว่าเป็นที่น่าประณาม
ทางดา้นศลีธรรม91 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กำรโคลนนิง่เพือ่จุดประสงค์ในกำรแพร่พนัธุ์
จะต้องได้รบัการพจิารณาว่า “ไม่ชอบธรรมในตวัเอง ด้วยความจรงิที่วา่การ
ใช้เทคนิคเชงิลบในด้านจริยธรรมอย่างสุดโต่ง เป็นกำรพยำยำมทีจ่ะสร้ำง
มนุษยข์ึน้โดยไม่มกีำรเชือ่มโยงกนักบักำรกระท ำทีเ่ป็นกำรมอบตนเองให้แก่
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กนัและกนัระหว่ำงสำมภีรรยำ และที่ส าคญักว่านัน้คอืไม่มกีำรเชือ่มโยงกนั
กบัเพศสมัพนัธ”์92 
 “จากมุมมองด้านจริยธรรม อะไรที่เรียกว่าเป็นกำรโคลนนิง่เพือ่กำร
รกัษำ ยิง่ร้ายกว่าอกี การสร้างตวัอ่อนเพื่อที่จะท าลายมนั แม้แต่ด้วยความ
ตัง้ใจทีจ่ะชว่ยเยยีวยารกัษาผูป้่วย เป็นการขดัแยง้กนัอย่างสิน้เชงิต่อศกัดิศ์รี
ของความเป็นมนุษย์ เพราะท าให้ความเป็นมนุษย์ในระยะที่ยงัเป็นตวัอ่อน 
ไม่มอีะไรมากไปกว่าเป็นเครื่องมอืที่เอามาใชแ้ล้วกท็ าลายไป เป็นควำมผดิ
ต่อศลีธรรมอย่ำงรำ้ยแรง ทีจ่ะสละชวีติมนุษยเ์พือ่เป้ำหมำยในกำรรกัษำ”93 
 ในกรณีที่เรยีกว่า กำรโคลนนิง่ลูกผสม ซึ่งเซลล์ไข่ทีย่งัไม่เป็นตวัอ่อน
ของสตัวถ์ูกน ามาปรบัเปลี่ยนให้เป็นเซลล์ร่างกายของมนุษย์ ยิง่จะเป็นการ
เพิม่ “ความผดิต่อศกัดิศ์รขีองมนุษย ์เนื่องจากเป็นกำรผสมขององคป์ระกอบ
ทำงพนัธุกรรมของมนุษย์และสตัว์ทีส่ำมำรถท ำลำยอตัลกัษณ์เฉพำะของ
มนุษยไ์ด”้94 
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2.การด ารงชีวิต 
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การเริม่ต้นของมนุษยที์เ่ป็นปัจเจกบุคคลใหม่ 
40. “ตัง้แต่เวลาทีไ่ขเ่ริม่การปฏสินธ ิชวีติหนึ่งเริม่ตน้ ซึ่งไม่ใช่ชวีติของพ่อ
หรอืของแม่ แต่เป็นชวีติของมนุษย์คนใหม่ที่มกีารเตบิโตของเขาเอง จะไม่มี
การถูกท าใหเ้ป็นมนุษย ์ถา้ไม่ไดม้คีวามเป็นมนุษย์อยู่แลว้...การผจญภยัของ
ชวีติมนุษยเ์ริม่ตน้จากการปฏสินธ ิและความสามารถแต่ละอย่างตอ้งใช้เวลา 
ซึ่งค่อนขา้งนาน เพื่อทีจ่ะพบทีข่องตนและอยู่ในสภาพทีจ่ะปฏบิตักิารได้”95 
 

ธรรมชาติส่วนบุคคลของตวัอ่อน 
 การค้นพบทางชวีวทิยาของมนุษย์ยนืยนัว่า “ในตวัอ่อนที่เกดิมาจาก
การปฏสินธ ิเอกลกัษณ์ทางชวีภาพของบุคคลใหม่ไดถู้กประกอบขึน้มาแล้ว”
96 นี่คอืบุคคลที่มชีวีติอย่างเป็นอสิระ ที่ก าหนดจากภายใน และตระหนักถงึ
ตนเองและมคีวามต่อเนื่องทลีะน้อย 

ดงันัน้ จงึเป็นเรื่องผดิพลาดและเป็นความเขา้ใจที่ผดิที่จะพูดวา่ “ก่อน
ตวัอ่อน” ซึ่งค านี้หมายถงึสภาพหรอืเงื่อนไขกอ่นการมชีวีติของมนุษยท์ีท่ าให้
เกดิการตัง้ครรภ์ “ความจรงิของความเป็นมนุษย์ตลอดทัง้ชวีติ ทัง้ก่อนและ
หลังการคลอด ไม่สามารถท าให้เราเปลี่ยนธรรมชาติหรือลดคุณค่าทาง
ศลีธรรมได้ เพราะว่ามีสถำนะทำงมนุษยวทิยำ และจรยิธรรมอย่ำงสมบูรณ์ 
ดงันัน้ ตวัอ่อนของมนุษย์ ตัง้แต่เริม่แรกจงึมศีกัดิศ์รอีย่างถูกต้องในการเป็น
บุคคล”97  วญิญาณของเขาไม่สามารถลดค่าลงเหลือแค่เป็นวตัถุ เขามีต้น
ก าเนิดในพระเจา้เท่านัน้ ตราบเท่าทีพ่ระองคท์รงสรา้งเขาขึน้มาโดยตรง และ
เป็นหลกัการของความเป็นหนึ่งเดยีวกนัของมนุษย ์

98 และเมลด็พนัธุน์ิรนัดร
ที่ เขามีอยู่ในตัวเขา99 “ใครบ้างจะคิดได้ว่าแม้เพียงชัว่ขณะหนึ่งของ
กระบวนการที่น่าพิศวงของชวีติที่เจริญเติบโตอาจแยกออกจากกิจการที่
แสดงพระปรชีาญาณ และความรกัของพระผูส้ร้าง และจะเป็นเพยีงผลของ
การกระท าของมนุษยต์ามอ าเภอใจ?”100 
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การเฝ้าระวงัชีวิตทีพึ่ง่เกิด 
41. ชวีติก่อนเกดิมากเ็ป็นชวีติมนุษย์ทีส่มบูรณ์แล้วในทุกข ัน้ตอนของการ
พฒันา ดงันัน้ จงึสมควรที่ต้องได้รบัการเคารพ และได้รบัการเอาใจใส่แบบ
เดยีวกนัเนื่องจากความเป็นบุคคลมนุษย์ 
 นักสงัคมสงเคราะห์และผู้ท างานด้านการดูแลสุขภาพอนามยัทุกคน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ี่ท างานในแผนกสูตศิาสตร์ “ต้องดูแลด้วยความเอาใจ
ใส่ต่อกระบวนการทีน่่าอศัจรรยแ์ละเรน้ลบัของการใหก้ าเนิดทีก่ าลงัเกดิขึน้ใน
ครรภ์มารดา เพื่อสร้างหลกัประกนัว่าการพฒันาจะเป็นไปตามปกตแิละการ
เกดิของทารกจะมคีวามส าเรจ็เรยีบรอ้ยทุกประการ”101 
 

การเปลีย่นจากการตัง้ครรภส์ู่ความเป็นอิสระทางสรีรวิทยา 
42. การถอืก ำเนิดของทารกเป็นชว่งเวลาทีม่คีวามส าคญัและมคีวามหมาย
ในการพฒันาที่เริ่มต้นตัง้แต่การปฏสินธ ิดงันัน้ ทารกนับแต่บดันี้เป็นต้นไป 
สามารถที่จะเจริญชวีติอย่างเป็นอิสระทางกายภาพจากมารดา และเข้าสู่
ความสมัพนัธใ์หม่กบัโลกภายนอก   
 ในกรณีที่มีการคลอดก่อนก าหนด เป็นไปได้ว่าความเป็นอิสระของ
ทารกยงัไม่บรรลุถึงข ัน้สมบูรณ์ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์ดงักล่าวผูท้ างาน
ดา้นการดูแลสุขภาพอนามยัมหีน้าทีต่อ้งชว่ยทารกทีเ่กดิใหม่ใหไ้ดร้บัการเอา
ใจใส่ดูแลที่เหมาะสมและมีการรกัษาที่มุ่งหวงัให้มชีวีติและเจริญเตบิโตได้ 
หรอืถ้าไม่เช่นนัน้ หากเป็นไปไม่ได้ให้ตดิตามเขาไปในช่วงสุดท้ายแห่งชวีติ
ของเขา 
 

การโปรดศีลล้างบาปในเวลาใกล้ตาย  
43. เมื่อเกรงว่าชวีติของทารกจะไม่รอด ผู้ท างานด้านการดูแลสุขภาพ
อนามยั ซึ่งเป็นผูท้ีม่สี่วนร่วมในพนัธกจิของการประกาศพระวรสารทีพ่ระศา
สนจกัรไดร้บัมอบไว ้(เทยีบ มธ. 28:19; มก. 16:15-16) สามารถโปรดศลีลา้ง
บาปไดต้ามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว  ้

102 
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ศกัดิศ์รีทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะของมนุษย ์
44. การให้ความเคารพ การปกป้อง และการเอาใจใส่ดูแลต้องใหก้บัความ
เป็นมนุษย์ทุกคน “เพราะแต่ละคนมศีกัดิศ์รีและคุณค่าของตนอนัจะละเมิด
มไิด”้103  ความจรงิ มนุษยเ์ป็นสิง่สรา้งเพยีงอย่างเดยีวในโลกทีพ่ระเจา้ “ทรง
พอพระทยั” ให้มนุษย์มีภาพลกัษณ์ของพระผู้สร้าง  ผลที่ตามมาคือชวีติ
มนุษย์จึงศกัดิส์ ิทธิ ์“เพราะตัง้แต่แรกเริ่มนัน่เป็น ‘การกระท าของพระเจ้า’ 
และจะคงอยู่ตลอดไปในความสมัพนัธ์อย่างพเิศษกบัพระผูส้ร้าง ผูท้รงเป็น
เป้าหมายแต่ประการเดยีวของมนุษย์”104 ดงันัน้ มนุษย์ทุกคนตัง้แต่เกดิจงึมี
ศกัดิศ์รแีละคุณค่าเฉพาะของบุคคล105 
 

ชีวิตฝ่ายกายและฝ่ายจิตวิญญาณ 
45. ในขณะเดยีวกนั ชวีติมนุษย์ไม่อาจลดค่าลงไดท้ัง้ฝ่ายกายและฝา่ยจติ
วิญญาณ “โดยทางคุณธรรมของความเป็นหนึ่งเดียวกนัอย่างมัน่คงของ
วญิญาณที่เป็นฝ่ายจิต ร่างกายมนุษย์ไม่อาจถือได้ว่าเป็นเพียงเนื้อเยื่อที่
ซบัซ้อน เป็นอวยัวะและท าหน้าที ่หรอืไม่อาจทีจ่ะประเมนิในท านองเดยีวกนั
กบัร่างกายของสตัว์  ตรงกนัขา้มคือส่วนที่ประกอบขึ้นเป็นบุคคลซึ่งแสดง
ความเป็นตวัตนของเขาโดยทางร่างกาย”106 
 

ร่างกาย : เป็นการปรากฏของบุคคล  
46. ร่างกายเป็นการปรากฏของบุคคล ไม่สนใจด้านจรยิธรรม แต่มคีวาม
เกี่ยวข้องทางศลีธรรม เป็นตวับ่งชี้และจ าเป็นที่เคารพต่อการกระท าของ
มนุษย์107ร่างกายมนุษย์เป็น “ความจริงที่แท้ตามสภาพของบุคคล  ไม่เป็น
เครื่องหมายและสถานทีแ่ห่งความสมัพนัธก์บัผูอ้ ื่น กบัพระเจา้ และกบัโลก”108 
 ร่างกายมกีฎและคุณค่าของตนเอง ซึ่งมนุษย์จะค้นพบ ใช ้และจดัให้
เป็นระเบยีบทลีะเลก็ทลีะน้อย เป็นไปไม่ได้ทีจ่ะตดัสิง่เหล่านี้ไปจากร่างกาย 
และปรารถนาใหเ้ป็นเกณฑเ์ฉพาะตวัและแหล่งทีม่าของคุณธรรม  
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ชีวิตมนุษยล่์วงละเมิดไม่ได้และ “ท าลายไม่ได้” 
ร่างกายเป็นของพระเจ้า 
47. “การล่วงละเมดิไม่ได้ของบุคคลนัน้เป็นการสะท้อนให้เหน็ถงึการล่วง
ละเมดิต่อพระเจ้าไม่ได้อย่างเดด็ขาด จะพบได้ในการแสดงออกขัน้พื้นฐาน
อนัดบัแรก ชวีติมนุษย์จะล่วงละเมดิไม่ได้”109 “ปญัหาเรื่อง ‘ท่านท าอะไรลง
ไป?’ (ปฐก. 4:10) ซึ่งพระเจา้ตรสักบักาอนิหลงัจากทีเ่ขาฆ่าอาแบลน้องชาย
อธบิายถงึประสบการณ์ของบุคคล ในส่วนลกึของมโนธรรมของเขา มนุษยไ์ด้
รบัค าเตือนเสมอถึงการที่ชวีติล่วงละเมิดไม่ได้ทัง้ชวีติตนเองและชวีติของ
ผูอ้ื่น เป็นสิง่ทีไ่ม่ไดเ้ป็นของเขาเพราะเป็นกรรมสทิธิแ์ละพระพรของพระเจา้
พระผูส้รา้งและพระบดิา”110 
 

การกระท าผิดต่อศกัดิศ์รีของบุคคล 
 ร่างกายร่วมส่วนอย่างแนบแน่นกบัวญิญาณ ในความมีศกัดิศ์รีและ
คุณค่าของมนุษย์ที่เป็นของบุคคล เป็นร่างกายที่เป็นตวัของตวัเอง ไม่ใช่
ร่างกายที่เป็นวตัถุ และเมื่อเป็นเช่นนัน้จึงละเมดิมไิด้และ “ท าลายมิได้”111 
เราไม่อาจท าลายร่างกายราวกบัว่าเป็นวตัถุชิน้หนึ่ง เช่นเดยีวกนักบัการที่
เราไม่อาจทีจ่ะจดัการเหมอืนกบัวา่เป็นสิง่ของหรอืเครื่องมอืทีเ่ราเป็นเจา้นาย
และผูต้ดัสนิ 
 การแทรกแซงใดๆ ที่ไม่เหมาะสมต่อร่างกายเป็นความผดิต่อศกัดิศ์รี
ของบุคคล เป็นการต่อต้านพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้านายสูงสุดของร่างกาย 
“ความเป็นมนุษย์มไิด้เป็นเจ้านายของชวีติตนเอง เขาได้รบัมาเพื่อที่จะใช้ 
เขาไม่ได้เป็นเจ้าของแต่เป็นผู้จดัการ เพราะมีแต่พระเจ้าแต่เพียงผู้เดยีวที่
ทรงเป็นเจา้นายของชวีติ”112 
 

คณุลกัษณะทีศ่กัดิสิ์ทธิข์องชีวิต  
48. ความจริงที่ว่า  ชีวิตเ ป็นของพระเจ้า  ไม่ ใช่ของมนุษย์ ที่มอบ
คุณลักษณะศกัดิส์ิทธิ ์ซึ่งน าทัศนคติของการให้ความเคารพอย่างลึกซึ้ง
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ออกมา “ชวีติมนุษยศ์กัดิส์ทิธิ ์เพราะตัง้แต่แรกเริม่ความเกีย่วพนักบั ‘กจิการ
การสร้างของพระเจ้า ’ และคงเป็นเช่นนี้ตลอดไปในความสัมพันธ์พิเศษ 
กบัพระผูส้ร้าง ผูท้รงเป็นเป้าหมายสุดท้ายแต่ประการเดยีว พระเจ้าเท่านัน้
ทรงเป็นเจ้านายของชีวิตตัง้แต่เกิดจนตาย ไม่ว่าจะในกรณีใด ไม่มีผู้ใด
สามารถอ้างได้ว่าตนมสีทิธทิี่จะท าลายชวีติมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ
ทางออ้ม”113 
 การปฏิบัติทางการแพทย์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการดูแล
สุขภาพ มีจุดประสงค์ส าคัญประการแรก คือ บริการและปกป้องความ
ศกัดิส์ทิธิข์องชวีติมนุษย์ เป็นอาชพีที่ตอ้งปกป้องคุณค่าชวีติ ซึ่งเป็นความดี
ในตวัเอง114 “ชวีติมนุษย์มาจากพระเจ้า เป็นของประทานจากของพระองค์ 
เป็นฉายาลกัษณ์ และรอยประทบัของพระเจา้ เป็นการมสี่วนร่วมในลมปราณ
ของพระองค์ ดงันัน้ พระเจ้าจงึทรงเป็นเจ้าของชวีติมนุษย์แต่พระองคเ์ดยีว 
มนุษยไ์ม่สามารถปฏบิตัติ่อชวีติตามอ าเภอใจ”115 
 

ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและการอนุญาตทางจริยธรรม 
49. ประเด็นนี้ต้องมีการประกาศให้มีความเข้มข้นเป็นพิเศษ และต้อง
ยอมรบัด้วยความเตม็ใจพร้อมกบัความระมดัระวงัในช่วงเวลาทีม่กีารพฒันา
กนัอย่างกว้างขวางในเรื่องเทคโนโลยีชวีการแพทย์ สิ่งที่อนัตรายจากการ
จดัการที่ไม่เหมาะสมกบัชวีติมนุษย์ก าลงัเพิม่มากขึน้ ประเด็นในที่นี้ไม่ใช่
เรื่องตวัของเทคนิคเอง แต่เป็นเรื่องของการถอืสทิธิในความเป็นกลางทางจ
ริยธรรรม ไม่ใช่ทุกสิ่งที่เป็นไปได้ทางเทคนิคจะได้รับการยอมรับในด้าน
จรยิธรรม 
 ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีต้องวดัด้วยมาตรฐานของการอนุญาต
ใหท้ าไดใ้นดา้นจรยิธรรม ซึ่งจะเป็นตวัก าหนดวา่คู่ควรกบัชวีติมนุษยห์รอืไม่ 
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มีการปกป้องและเคารพศกัดิศ์รีของมนุษย์อย่างมี
ประสทิธภิาพหรอืไม่116 
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วิทยาศาสตร:์ เป็นมิตรกบัปรีชาญาณ 
50. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีร้างความก้าวหน้าใหม่ๆ ขึน้ทุกวนั แต่ 
“ในตัวมันเองไม่สามารถให้ความหมายของความเป็นอยู่และควา ม
เจริญก้าวหน้าของมนุษย์ เมื่อถูกก าหนดให้เป็นการรบัใช้มนุษย์ผู้คิดและ
พฒันา จึงเรียกร้องมนุษย์ให้ต้องค านึงถึงคุณค่าทางศลีธรรมซึ่งจะเป็นตวั
บ่งชี้เป้าหมายและการตระหนักถึงข้อจ ากัดของตน”117 นี่ เป็นเหตุผลที่
วทิยาศาสตรต์อ้งเป็นมติรกบัปรชีาญาณ118 
 

การท าแท้งและการท าลายชีวิตท่ีเพ่ิงเกิด 
ห้ามการท าแท้ง 
51. ความเป็นบุคคลของมนุษยน์ัน้ล่วงละเมดิมไิด้ นับตัง้แต่มกีารปฏสินธ ิ
หา้มท าแทง้ ซึ่งเป็นการท าลายชวีติบุคคลและเป็นการละเมดิโดยตรงต่อสทิธิ
พืน้ฐานทีจ่ะมชีวีติของบุคคล “ผลของการปฏสินธขิองมนุษย์ตัง้แต่วนิาทีแรก
ของชวีติ จะต้องได้รบัหลกัประกนัว่าจะได้รบัการเคารพอย่างไม่มเีงื่อนไข 
เป็นการเคารพทางศลีธรรมที่จะต้องแสดงต่อมนุษย์ในฐานะที่รวมร่างกาย
และจติวญิญาณเป็นหนึ่งเดยีว ‘มนุษยต์อ้งไดร้บักำรเคำรพและปฏบิตัติ่อเขำ
ในฐำนะทีเ่ป็นบุคคลนบัตัง้แต่วนิำทแีรกของกำรปฏสินธิ ดว้ยเหตุนี้ นบัตัง้แต่
เวลานัน้เอง ผูอ้ ื่นจะต้องยอมรบัสทิธขิองเขาในฐานะที่เป็นบุคคล สทิธแิรกที่
จะต้องยอมรบัคอื สทิธอินัมอิาจล่วงละเมดิของมนุษย์ผูบ้รสิุทธิท์ุกคนที่จะมี
ชวีติ’”119 
 

ไม่ยอมรบัวฒันธรรมการท าแท้ง 
 ดงันัน้การจงใจท าลายชวีติที่พึง่เกดิจงึเป็น “อาชญากรรมทีไ่ม่สามารถ
บรรยายได้”120 “กำรท ำแท้งโดยตรง คอื กำรท ำแท้งโดยจงใจทัง้ในฐำนะที ่
เป็นเป้ำหมำยหรือเป็นวิธีให้บรรลุถึงเป้ำหมำย เป็นกำรกระท ำทีผ่ ิดต่อ
ศลีธรรมอย่ำงหนักเสมอ เพราะเป็นการจงใจฆ่ามนุษย์ผู้บริสุทธิ ์...ไม่มี
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สภาพแวดล้อมใด ไม่มจีุดประสงค์ใด ไม่มกีฎหมายใด ที่สามารถท าให้การ
กระท าที่ผดิในตวัเองกลาย เป็นสิง่ที่ถูกต้องได้ เพราะการกระท าเช่นนี้ ผดิ
ธรรมบญัญตัขิองพระเจ้า ซึ่งจารกึไวใ้นใจมนุษย ์สามารถรูไ้ด้ดว้ยสตปิญัญา
และพระศาสนจกัรไดป้ระกาศไว”้121 

การก าจัดชีวิตทารกที่ไม่ต้องการให้เกิดกลายเป็นปรากฏการณ์ที่
แพร่หลาย ไดร้บัทุนจากกองทุนสาธารณะ และถูกท าใหง้่ายขึน้โดยกฎหมาย
ที่อนุญาตให้ลดทอนความเป็นอาชญากรรมหรือน ามาซึ่งการท าแท้งที่ถูก
กฎหมาย122 จึงเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สิ่งเหล่านี้จะท าให้หลายคนหยุด
ความรบัผดิชอบต่อชวีติที่พึ่งเกดิขึน้มา และถอืว่าการท าแท้งเป็นเรื่องเล็ก
และไม่สนใจต่อความส าคญัทางศลีธรรม123 
 

ความซือ่สตัยใ์นวิชาชีพ 
52. พระศาสนจกัรเป็นกระบอกเสยีงในการปกป้องชวีติ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ชวีติทีไ่ม่สามารถปกป้องตวัเองและถูกละเลยเชน่ตวัอ่อนและทารกทีอ่ยูใ่น
ครรภ์124 ดงันัน้ พระศาสนจกัรจงึเรยีกร้องให้ผูท้ี่ท างานดา้นการดูแลสุขภาพ
อนามยัรกัษำควำมซือ่สตัยใ์นวชิำชพี ซึ่งไม่ยอมใหม้กีารกระท าใดๆ ทีท่ าลาย
ชวีติ แม้จะม ี“ความเสี่ยงจากความไม่เขา้ใจ ความเขา้ใจผดิ และแม้กระทัง่
การกระท าอนัรุนแรงของการเลอืกปฏบิตัิ”125  ที่คนเหล่านี้เขา้ไปเกี่ยวขอ้ง 
ความซื่อสตัย์ทางการแพทย์ และการดูแลสุขภาพอนามยัประกาศว่าการ
แทรกแซงทางการผ่าตดั ทางเภสชักรรมที่มุ่งขดัขวางการตัง้ครรภ์ในทุก
ชว่งเวลาเป็นสิง่ผดิกฎหมาย 
 

การประเมินสถานการณ์ทีร่นุแรง 
53. เป็นที่เข้าใจได้ ว่าในบางกรณีการไม่ท าแท้งอาจถูกมองว่าเป็นการ
ขดัแย้งกบัความดีที่ถือว่าส าคญัและคู่ควรที่จะปฏิบตัิ ในกรณีที่น่าจะเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพของมารดา สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจสงัคมที่ท้าทาย
หรอืเป็นการตัง้ครรภ์ทีเ่กดิจากการใชค้วามรุนแรงทางเพศ126 
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 เราไม่สามารถละเลยหรอืมองขา้มความยากล าบากเหล่านี้ และเหตุผล
ที่ท าให้เกดิขึน้ แต่เป็นความจ าเป็นที่ตอ้งยนืยนัวา่ไม่มเีหตุผลใดทีใ่หส้ทิธิใน
การท าลายชีวิตผู้อื่น แม้แต่ตอนที่พึ่งจะเริ่มต้น ไม่มีข้อยกเว้นส าหรับ
มาตรการดา้นศลีธรรมทีอ่นุญาตใหม้กีารท าลายชวีติมนุษยท์ีบ่รสิุทธิ1์27 
 

การท าแท้งทีเ่ป็นผลมาจากการรกัษา 
54. การท าแท้งโดยตรงไม่ว่าในรูปแบบใดเป็นสิ่งผิดในด้านจริยธรรม 
เพราะเป็นการกระท าทีน่่ารงัเกยีจอย่างยิง่ เมื่อมกีารแทง้เกดิขึน้โดยไม่ตัง้ใจ
หรอืไม่ต้องการให้เป็นเช่นนัน้ แต่อาจเป็นผลจากการรกัษาซึ่งจ าเป็นอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อสุขภาพของมารดา การกระท าเช่นนี้อาจมีเหตุมีผล
ทางด้านศลีธรรม ในกรณีดงักล่าวการแท้งเป็นผลทางออ้มของการกระท าที่
ไม่ใชเ่ป็นการท าใหเ้กดิการแทง้โดยตรง128 
 

การลดจ านวนตวัอ่อน 
ห้ามลดจ านวนตวัอ่อน 
55. เทคนิคการผสมเทียมล่าสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้ายตัวอ่อน
หลายๆ ตวัไปยงัครรภ์มารดา ท าให้การตัง้ครรภ์เพิ่มจ านวนทารกครัง้ละ
หลายคน ซึ่งเป็นการเปิดทางที่ท าให้เกดิมกีารแทรกแซงที่จะลดจ านวนตวั
อ่อนหรอืทารกทีอ่ยู่ในครรภ์มารดาดว้ยการท าลายตวัอ่อนโดยตรง 
 “จากมุมมองดา้นจรยิธรรม กำรลดจ ำนวนตวัอ่อนเป็นกำรเลอืกท ำแทง้
โดยจงใจ ในความจรงิแลว้ การท าลายตวัอ่อนโดยตรงและจงใจ ไม่วา่หนึ่งตวั
หรอืมากกว่าตัง้แต่เริม่แรกที่เริม่มชีวีติ และเมื่อเป็นเช่นนัน้มนัย่อมเป็นการ
ขดัต่อกฎศลีธรรมอย่างรุนแรงเสมอ”129 
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การขดัขวางและการใช้ยาคมุก าเนิด 
ห้ามการขดัขวาง 
56. มหีลายกรรมวธิซีึ่งเรยีกกนัวา่ วธิกีำรขดัขวำง130 ทีส่ามารถป้องกนัการ
ฝงัตวัของตวัอ่อนในครรภ์มารดาหลงัจากที่เกดิการปฏิสนธ ิความจรงิแล้ว
ไม่ได้ท าให้เกดิการแท้งทุกครัง้ไป เพราะการผสมเชือ้กบัไข่ไม่ได้เกดิขึน้ทุก
ครัง้ทีม่เีพศสมัพนัธ์ 
 แม้การปฏสินธิและผลของการท าแท้งจะไม่เกดิขึน้ ความตัง้ใจที่จะใช้
วธิีการนี้ โดยมีเป้าหมายในการป้องกนัไม่ให้ตวัอ่อนที่อาจเกดิการปฏสินธิ
จากการฝงัตวัในเยื่อบุมดลูกของมารดา ในความหมายของศลีธรรมกเ็ป็นการ
ท าแทง้แลว้131 
 

ห้ามใช้ยาคมุก าเนิด 
 ในอีกมุมมองหนึ่งการใช้ยาคุมก าเนิด132 ซึ่งไปท าลายตวัอ่อนที่ผสม
แล้ว เป็นการท าแท้งโดยตรงเสมอ “เพราะฉะนัน้การใช้วธิกีารขดัขวางและ
การใช้ยาคุมก าเนิดจึงเป็นบำปของกำรท ำแท้งและผิดต่อศีลธรรมอย่าง
รา้ยแรง”133 
 

การตัง้ครรภน์อกมดลูก 
ห้ามการแทรกแซงทีเ่ป็นการท าลายโดยตรงส าหรบักรณีตัง้ครรภน์อก
มดลูก 
57. เงื่อนไขทางพยาธวิทิยาทีม่ไีม่บ่อยนักของกำรตัง้ครรภ์นอกมดลูก ซึ่ง
เป็นการฝงัตวัของตวัอ่อนเกดิขึน้ในบรเิวณอื่นนอกเหนือจากโพรงมดลูก ไม่
เพียงแต่ท าให้เกิดความท้าทายทางการแพทย์เท่านัน้  แต่ยังมีนัยทาง
จริยธรรม มารดาอาจต้องเผชญิกบัความเสี่ยงร้ายแรงต่อชวีติของเธอหรอื
ได้รบัผลกระทบต่อภาวะเจรญิพนัธุใ์นอนาคต ในขณะที่ตามกฎแล้ว ตวัอ่อน
ไม่สามารถอยู่รอดได้ นี่ เป็นบรรทัดฐานที่มีผลบังคับใช้ ห้ามมิให้มีการ
แทรกแซงเพื่อท าลายตวัอ่อนโดยตรง ในขณะเดยีวกนัเป็นการชอบธรรมทีจ่ะ
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แทรกแซงโดยมีเป้าหมายที่จะดูแลชีวิตและสุขภาพของมารดาซึ่งได้รบั
ผลกระทบจากการตัง้ครรภ์นอกมดลูก 
 

ทารกท่ีไม่มีสมอง 
ห้ามท าแท้งกบัทารกทีไ่ม่มีสมอง 
58. อกีปญัหาหนึ่งคอืทำรกทีไ่ม่มสีมอง ซึ่งปกตแิล้วก้านสมองมกัจะมอียู่ 
แต่เนื้อสมองไม่มกีารพฒันา ทารกที่ไม่มสีมองส่วนใหญ่มกัจะเสยีชวีติก่อน
คลอด อตัราการรอดชวีติมีค่อนข้างต ่า ไม่เป็นการถูกต้องหากจะท าแท้ง 
เพราะภาวะการไม่มสีมองของเดก็จะตอ้งมกีารตรวจใหแ้น่ใจเสยีก่อน สตรทีี่
ตัง้ครรภ์ดงักล่าวตอ้งไดร้บัการดูแลสนบัสนุนอย่างเพยีงพอและมกีารตดิตาม
ประสบการณ์อนัแสนยุ่งยากนี้อย่างใกลช้ดิ  
 เมื่อมีการคลอดออกมา ทารกเหล่านี้ต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแล
ตามปกต ิรวมถงึการดูแลแบบประคบัประคอง ในขณะเดยีวกนักห็ลกีเลี่ยง
การดูแลทีเ่ป็นภาระหนักจนเกนิไปหรอืใชก้ารแทรกแซงทีเ่ป็นการเสี่ยง การ
น าเอาอวยัวะหรือเนื้อเยื่อออกไปจะท าได้กต็้องหลงัความตายที่ได้รบัการ
ยืนยนัแล้วเท่านัน้  การช่วยทารกให้ยงัมีชวีติอยู่เพื่อรกัษาอวยัวะไว้เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์เป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรมเชงิจริยธรรม ตราบเท่าที่มนัเป็น
รูปแบบหนึ่งของการเอารดัเอาเปรยีบทีข่ดัต่อศกัดิศ์รขีองทารกในฐานะที่เป็น
บุคคล134 
 

การคดัค้านจากมโนธรรม 
สิทธิและหน้าทีข่องการคดัค้านจากมโนธรรม 
59. เมื่อกฎหมายอนุญาตให้ท าแท้งได้ ผู้ท างานด้านการดูแลสุขภาพ
อนามยัต้อง “ปฏเิสธอย่างสุภาพแต่หนักแน่น”135 มนุษย์ไม่สามารถเชื่อฟงั
กฎหมายที่ผดิศลีธรรม เช่นกรณีของกฎหมายที่อนุญาตให้มกีารท าแท้งได้ 
ตามหลักการที่ว่าการท าแท้งเป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมาย การใช้อ านาจ
ละเมดิชวีติมนุษย์ที่ท าลายไม่ได้ และกฎของพระเจ้าที่ปกป้องคุ้มครองชวีติ
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ตอ้งมาก่อนกฎหมายใดๆ ของมนุษย1์36  เมื่อกฎหมายของมนุษยข์ดัแย้งกบั
มโนธรรม ตอ้งยนืยนัถงึสทิธปิระการแรกและความเป็นเลศิสูงสุดของบญัญตัิ
ของพระเจา้ “เราตอ้งนบนอบเชือ่ฟงัพระเจา้ยิง่กวา่เชือ่ฟงัมนุษย”์ (กจ. 5:29) 
 

ความซือ่ตรงและความเข้มแขง็ในความจริง 
 “การท าตามมโนธรรมของตนดว้ยความเชือ่ฟงัต่อพระบญัญตัขิองพระ
เจ้าไม่ใชเ่ป็นหนทางที่ง่ายเสมอไป  เราต้องไม่เพกิเฉยถงึความส าคญัของ
การเสยีสละและภาระที่จะรบัโทษ  บางครัง้เราถูกเรยีกรอ้งใหต้้องเป็นวรีชน
เพื่อที่จะรกัษาความสตัย์ซื่อต่อกฎของพระเจ้า ดงันัน้ เราจงึต้องเน้นย ้าว่า 
เส้นทางของความก้าวหน้าที่แท้จรงิของบุคคลมนุษยต์้องผ่านความซื่อสตัย์
อย่างต่อเนื่องนี้ไปสู่ความรู้สกึผดิชอบชัว่ดีที่ธ ารงอยู่ในความเที่ยงธรรมและ
ความจรงิ”137 
 ความพยายามใดๆ ที่หลกีเลี่ยงการเชื่อฟงัมโนธรรม ไม่เพยีงแต่การ
ลงโทษทางอาญาเท่านัน้ แต่โดยผลสะท้อนกลบัด้วย “ในมิติเชงิกฎหมาย 
ระเบยีบวนิยั การเงนิ และอาชพี”138 จะถูกประณามวา่เป็นการละเมดิต่อสทิธิ
มนุษยอ์ย่างรุนแรง 
 

การปฏิเสธความอยติุธรรมของกฎหมาย 
60. นอกเหนือจากการเป็นเครื่องหมายของความซื่อสตัย์อย่างมอือาชพี
แล้ว การปฏเิสธที่ไดร้บัแรงกระตุ้นอย่างรุนแรงจากมโนธรรมของผูท้ีท่ างาน
ดา้นการดูแลสุขภาพอนามยัมคีวามหมายพเิศษของกำรปฏเิสธทำงสงัคมต่อ
ควำม อยุตธิรรมของกฎหมำย ทีมุ่่งเป็นศตัรูกบัชวีติทีบ่รสิุทธิแ์ละไม่มทีางสู ้
 

การเป็นประจกัษ์พยานทีช่ดัเจนและน่าเชือ่ถือ 
61. ความหนักหน่วงของบาปการท าแท้ง139 และความสะดวกในการ
ปฏบิตัติามดว้ยความเหน็ชอบของกฎหมายและของเจตคตใินยุคปจัจุบนั ท า
ให้พระศาสนจกัรต้องลงโทษครสิตชนผูใ้ดที่กระท าหรอืร่วมมอืกนัอย่างเป็น
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ทางการ โดยการตดัขาดจากพระศาสนจกัร “บุคคลทีท่ าใหก้ารท าแทง้เกดิขึน้ 
กจ็ะถูกตดัขาดจากพระศาสนจกัรโดยปรยิายโดยไม่ตอ้งมกีารประกาศ”140 
 ความส าคญัของการตดัขาดจากพระศาสนจกัรโดยเนื้อแทแ้ลว้เป็นการ
ป้องกนัและเป็นการสัง่สอน เป็นการเรยีกรอ้งอย่างแขง็ขนัของพระศาสนจกัร
ที่มจีุดประสงค์เพื่อปลุกมโนธรรมที่ตายด้านของเราให้ตื่น ห้ามมใิห้กระท า
การใดๆ ที่ข ัดต่อข้อเรียกร้องแห่งพระวรสารและจูงใจให้ซื่อสัตย์โดย
ปราศจากเงื่อนไขต่อชวีติ มนัเป็นไปไม่ได้ที่จะมคีวามเป็นหนึ่งเดยีวกนักับ
พระศาสนจกัร แลว้ละเลยพระวรสารแห่งชวีติโดยการท าแทง้ 
 การปกป้องและการยินดีต้อนรบัชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เป็นการเป็น
ประจกัษ์พยานทีช่ดัเจนและน่าเชือ่ถอืซึ่งครสิตชนตอ้งมใีนทุกสถานการณ์ 
 

หน้าทีต่่อทารกในครรภที์ถ่กูท าแท้ง 
62. ผูท้ าหน้าทีดู่แลสุขภาพอนามยัมหีน้าทีพ่เิศษต่อทารกในครรภ์ที่ถูกท า
แท้ง ทารกในครรภ์ที่ถูกท าแท้ง ถ้าหากยงัมชีวีติอยู่ต้องได้รบัการล้างบาป
ตราบเท่าทีจ่ะท าได ้

141 
 ทารกในครรภ์ที่ถูกท าแท้งซึ่งเสียชวีติแล้ว ควรได้รบัความเคารพที่
คู่ควรกบัศพมนุษย ์และหากเป็นไปไดก้ค็วรทีจ่ะมพีธิฝีงัศพอยา่งเหมาะสม142 
 

การปกป้องสิทธิในการมีชีวิต 
สิทธิในการมีชีวิตอย่างมีศกัดิศ์รี 
63. สทิธใินการมชีวีติ คอื สทิธใินกำรใชช้วีติอย่ำงมศีกัดิศ์รขีองควำมเป็น
มนุษย ์

143 กล่าวอกีนยัหนึ่งคอื เพื่อทีจ่ะรบัประกนัความดพีืน้ฐานดัง้เดมิ และ
แยกออกไปไม่ได้ ซึ่งเป็นรากฐานและขอ้ก าหนดเบื้องต้นส าหรบัสทิธอิื่นๆ 
และเป็นสิง่จ าเป็นของมนุษยท์ุกคน และเพื่อใหไ้ดร้บัการคุม้ครองอย่างดี144 
 “มนุษย์มีสิทธิที่จะได้รับสิทธิดงักล่าวในทุกข ัน้ตอนของกำรพฒันำ 
ตัง้แต่ปฏสินธจินกระทัง่ตายตามธรรมชาต ิและในทุกสภำพ ไม่วา่จะสุขภาพ
แขง็แรงหรอืเจบ็ปว่ย ครบสมประกอบหรอืพกิาร รวยหรอืจน”145 
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64. สทิธใินการด ารงชวีติมผีลกระทบต่อผูม้หีน้าทีดู่แลสุขภาพอนามยั สอง
ประการ คอื ประการแรก พวกเขาไม่สามารถอา้งสทิธิในการมอี านาจเหนือ
ชวีติทีพ่วกเขาดูแล เพราะพวกเขาไม่มสีทิธดิงักล่าว และผูป้ว่ยเองกไ็ม่มสีทิธิ
เชน่เดยีวกนั ดงันัน้ผูป้ว่ยไม่มสีทิธทิีจ่ะมอบสทิธนิี้ใหแ้ก่พวกเขา146   
 

ไม่มีสิทธิท าลายชีวิตตนเองอย่างเดด็ขาด 
 สทิธใินการก าจดัชวีติของตนเองนัน้ท าไม่ไดอ้ย่างเดด็ขาด “ไม่มผีูใ้ด 
...สามารถเลอืกทีจ่ะมชีวีติหรอืจะตายได้ตามอ าเภอใจ เพราะเจา้นายสูงสุดที่
ตดัสนิได้ในเรื่องนี้คอืพระผูส้ร้างเท่านัน้ ‘เรามชีวีติ เคลื่อนไหว และมคีวาม
เป็นอยู่ในพระองค’์ (กจ. 17:28)”147 
 

หน้าทีใ่นการปกป้องดแูลสขุภาพอนามยั 
65. ประการที่สอง ผู้ท างานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยต้องเป็นผู้
รบัประกนัสทิธนิี้อย่างแขง็ขนั ใหเ้ป็น “วตัถุประสงคท์ีแ่ทจ้รงิ” ในวชิาชพีของ
พวกเขา “เป็นการยนืยนัสทิธขิองมนุษย์ที่มีต่อชวีติและศกัดิศ์รขีองเขา”148 

พวกเขาจะบรรลุถึงสิ่งนี้ได้ด้วยการท าหน้าที่ในการปกป้องสุขภาพเชิง
ป้องกนัและบ าบดั149 และการพฒันา (ภายใต้ขอบข่ายและเครื่องมอืทีม่อียู่) 
คุณภาพชวีติและเงื่อนไขการด ารงชวีติของผูป้่วย ในความพยายามของพวก
เขา ผูท้ างานดา้นการดูแลสุขภาพอนามยัใชก้ฎแห่งความรกัน าและค ้าจุนใน
การเดินทาง เป็นความรกัที่มบี่อเกดิและแบบอย่างในองค์พระบุตร ผู้ทรง
บงัเกดิเป็นมนุษยแ์ละทรงบนัดาลใหโ้ลกมชีวีติโดยการสิน้พระชนม1์50 
 

การอยู่ภายใต้สิทธิของสหภาพแรงงาน 
66. สิทธิข ัน้พื้นฐานอันดับแรกของมนุษย์ทุกคน ในการด ารงชีวิต 
โดยเฉพาะอย่างยิง่สทิธทิี่จะได้รบัความคุม้ครองดา้นสุขภาพ มคีวามส าคญั
มากกวา่สทิธสิหภำพแรงงำนของผูท้ ำงำนดำ้นกำรดูแลสุขภำพอนำมยั 
 สิ่งที่กล่าวข้างต้นหมายความว่าการอ้างความชอบธรรมใดๆ ของผู้
ท างานด้านการดูแลสุขภาพอนามยัต้องมีการติดตาม ในขณะเดียวกนัก็
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ปกป้องสิทธิของผู้ป่วยในการได้รบัการดูแล เพราะการได้รบัการดูแลเป็น
สิง่จ าเป็น ดงันัน้ ในกรณีของการนดัหยุดงาน การบรกิารทางการแพทยแ์ละ
โรงพยาบาล เป็นสิ่งจ าเป็นและเร่งด่วนเพื่อป้องกนัสุขภาพจะต้องมีการ
รบัประกนัวา่จะตอ้งมมีาตรการทางกฎหมายทีเ่หมาะสมดว้ย 
 

การป้องกนั 
การป้องกนัต้องมาเป็นอนัดบัแรก 
67. การป้องกนัสุขภาพท าใหผู้ท้ างานดา้นการดูแลสุขภาพอนามยัตอ้งเอา
ใจใส่เป็นอนัดบัแรกในด้านการป้องกนั  การป้องกนัดกีว่าการรกัษา เพราะ
ชว่ยใหบุ้คคลอยู่อย่างสบายไม่ทุกขท์รมานจากความเจบ็ปว่ย และชว่ยสงัคม
ในเรื่องตน้ทุนของการรกัษา ซึ่งไม่ใชแ่ค่เหตุผลดา้นเศรษฐกจิเท่านัน้ 
 

การป้องกนัและความสามารถทีจ่  าเป็น 
68. กำรป้องกนัทีเ่หมำะสมส ำหรบักำรดูแลเอำใจใส่สุขภำพ ซึ่งรวมถงึ
การจ่ายยาพเิศษบางอย่าง การฉีดวคัซนีป้องกนั การตรวจหรอืการคดักรอง
เพื่อมัน่ใจในอาการและการก าหนดพฤตกิรรมที่อาจก่อใหเ้กดิมีการแพร่เชือ้
หรอืท าใหเ้ชือ้โรคมคีวามรุนแรงขึน้ ซึ่งสิง่เหล่านี้ลว้นขึน้อยู่กบัความสามารถ
ของผูดู้แลสุขภาพอนามยั ซึ่งสามารถน าไปใชก้บัสมาชกิทุกคนในสงัคม กบั
กลุ่มบุคคล  หรอืกบัปจัเจกบุคคลแล้วแต่กรณแีละกต็อ้งไม่ลมืทีจ่ะมโีครงการ
สุขภาพอนามยัส าหรบันกัเรยีนดว้ย 
 

การป้องกนัและการฉีดวคัซีน 
ห้ามใช้วสัดชีุวภาพของแหล่งก าเนิดทีผิ่ดกฎหมาย 
69. จากมุมมองของการป้องกนัโรคตดิเชือ้ การพฒันาวคัซีน และการใช้
เพื่อต่อตา้นกบัการตดิเชือ้ดงักล่าวโดยการบงัคบัใหม้กีารสรา้งเสรมิภูมคิุม้กนั
ใหก้บัประชาชนทุกคนทีเ่กีย่วขอ้ง แน่นอนวา่เป็นการกระท าในเชงิบวก 
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 การเตรยีมวคัซนีบางชนิด ในบางครัง้มกีารใช ้“วสัดุชวีภำพ” ทีม่ำจำก
แหล่งก ำเนิดทีผ่ดิกฎหมำย ตวัอย่างเช่น จากเซลล์ที่จงใจเอามาจากทารกที่
ถูกท าแท้ง ปญัหาเชงิจรยิธรรมตรงนี้คอื การร่วมมอืกนัท าความชัว่และการ
เป็นที่สะดุด เพราะเป็นความผดิหนักต่อชวีติและความสมบูรณ์ที่เป็นของ
มนุษย์ทุกคน151 ทุกคนมหีน้าที่ต้องแสดงความไม่เหน็ด้วยอย่างชดัเจนกบั
การใชว้สัดุชวีภาพของแหล่งก าเนิดทีผ่ดิกฎหมาย พร้อมกบัเรยีกร้องผูดู้แล
สุขภาพอนามยัใหใ้ชว้คัซนีประเภทอื่น152 

 

หน้าทีต้่องแยกตวัออกจากสถานการณ์ทีไ่ม่ยติุธรรมทางกฎหมาย 
70. ในบางกรณีนักวิจยัใช้ “วสัดุชีวภาพ” ซึ่งมาจากแหล่งก าเนิดที่ผดิ
กฎหมาย ที่ไม่ได้ผลิตโดยตรงจากผู้ที่ใชป้ระโยชน์จากมนั แต่ได้มาในเชงิ
พาณิชย์ ในสถานการณ์เช่นนี้ เราสามารถเรียกใช้เกณฑ์ความเป็นอิสระ 
กล่าวคอื ไม่ยอมเขา้ไปมสี่วนร่วมกบัการปฏบิตัทิี่ผดิกฎหมาย อย่างไรกต็าม 
บรรดานักวจิยัมหีน้าที่จะต้องหลกีเลี่ยงการเป็นที่สะดุดในงานทางวชิาชพี
ของพวกเขา 
 ดงันัน้ “จงึมหีน้าที่ต้องปฏเิสธที่จะใช ้‘วสัดุชวีภาพ’ แม้ว่าจะไม่มกีาร
เชื่อมโยงอย่างใกลช้ดิระหว่างนกัวจิยั และการกระท าของผูท้ี่ท าการปฏสินธิ
เทียมหรือการท าแท้ง หรือเมื่อไม่มกีารตกลงกนัล่วงหน้ากบัศูนย์ซึ่งมกีาร
ผสมเทียม หน้าที่นี้ เกิดจากความจ า เป็นที่ต้องถอนตัวเองออกจาก
สถำนกำรณ์ทำงกฎหมำยทีไ่ม่ยุตธิรรมอย่ำงรำ้ยแรง และยนืยนัอย่ำงชดัเจน
ถงึคุณค่ำของชวีติมนุษย์”153 

ในบรบิททัว่ไป แน่นอนวา่มคีวามรบัผดิชอบในระดบัทีแ่ตกต่างกนั ซึ่ง
เหตุผลส าคญัตอ้งเหมาะสมในทางศลีธรรมส าหรบัการใช ้‘วสัดุชวีภาพ’ แมว้า่
หน้าทีจ่ะยงัคงอยู่ส าหรบันกัวจิยัที่จะพจิารณาสถานการณ์นี้ และพยายามใช้
วสัดุทีม่ตีน้ก าเนิดที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย154 
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การป้องกนัทางการแพทยแ์ละสงัคม 
การป้องกนัและความเชีย่วชาญในการป้องกนั 
71. ยังมีอีกประเด็นหนึ่ งที่ เรียกกันว่า  กำรป้องกันดูแลสุขภำพใน
ควำมหมำยกวำ้งๆ ซึ่งกจิกรรมของผูป้ฏบิตังิานดา้นการดูแลสุขภาพอนามยั
เป็นเพยีงองคป์ระกอบเดยีวของการด าเนินการป้องกนัทีเ่ป็นการด าเนินการ
โดยสงัคม เป็นการป้องกนัที่ตอ้งร่วมกนัท าในการจดัการกบัสิง่ทีเ่รยีกกนัวา่
เป็นความเจ็บป่วยทางสงัคม เช่น การพึ่งพายาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรงั 
และการตดิบุหรี ่
 อาจกล่าวได้วา่ผูท้ างานดา้นการดูแลสุขภาพอนามยัถูกเรยีกรอ้งใหใ้ส่
ใจยิง่ข ึน้ไปอกีเกีย่วกบัการป้องกนัทีถู่กตอ้งและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในการจดัการกบัอนุชนรุ่นหลงัเกีย่วกบัโรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ ์รวมถงึการ
แพร่กระจายของเชือ้ไวรสัเอชไอว ี
 

การกระท าพร้อมกนัของทุกหน่วยงานในสงัคม 
72. ในท านองเดยีวกนั ควรให้ความใส่ใจเป็นพเิศษกบักำรป้องกนัภำระ
ผกูพนัส ำหรบักลุ่มบุคคลทำงสงัคม เชน่ วยัรุ่น คนพกิาร และผูสู้งอายุ รวมถงึ
ความเสีย่งต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินชวีติในยุคร่วมสมยัไม่วา่จะเป็นเรื่องที่
เกีย่วขอ้งกบัอาหาร สิง่แวดลอ้ม สภาพของทีท่ างาน ทีบ่า้น การกฬีา ฯลฯ 
 ในกรณเีหล่านี้ การแทรกแซงดว้ยการป้องกนัเป็นวธิรีกัษาเบือ้งตน้ทีม่ี
ประสทิธภิาพมากที่สุดและบางครัง้กเ็พยีงเป็นวธิเีดยีวเท่านัน้ ซึ่งเรยีกร้อง
การกระท าพร้อมกนัของทุกหน่วยงานที่ท างานในสงัคม การป้องกนันี้เป็น
มากกวา่การกระท าทางการแพทยห์รอืการกระท าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดูแลดา้น
สุขภาพ เป็นเรื่องของการมีอิทธิพลต่อวฒันธรรมด้วยการคืนคุณค่าที่ถูก
ทอดทิง้และจดัใหม้กีารศกึษาทีป่ลูกฝงัพวกเขาเกีย่วกบัความรูเ้รื่องชวีติ ดว้ย
มาตรการและความร่วมมือกันที่ดีกว่า ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
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พฤตกิรรมทีม่คีวามเสีย่ง พร้อมกบัสร้างความเหน็พอ้งต้องกนัทางการเมอืง
ในการออกกฎหมายสนบัสนุน 
 ความเป็นไปได้ที่แท้จริงของการป้องกันที่มีประสิทธิภาพนัน้ไม่
เพียงแต่เชื่อมโยงกันหรือเป็นหลักด้วยวิธีการปฏิบัติเท่านัน้ แต่ยังต้อง
เชือ่มโยงกบัแรงจูงใจทีจ่ะสานต่อและขอบเขตของการเผยแพร่ และการท าให้
เป็นจรงิ  
 

ความเจบ็ป่วย 
อาการป่วยไข้ของบุคคลทัง้ครบ 
73. แม้จะมสี่วนในคุณค่าเหนือธรรมชาตขิองบุคคล ชวีติทางร่างกายตาม
ธรรมชาตขิองตนเองสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความไม่แน่นอนของสภาพมนุษย ์สิง่นี้
ชดัเจนโดยเฉพาะในความเจ็บป่วยและความทุกข์ทรมาน ซึ่งมนุษย์ต้อง
ประสบในความป่วยไขข้องบุคคลทัง้ครบ “ความจรงิ การเจบ็ป่วยและความ
ทุกขท์รมานไม่ไดเ้ป็นประสบการณ์แต่เพยีงร่างกายเท่านัน้ แต่ยงักระทบต่อ
บุคคลทัง้ครบในฐานะทีเ่ป็นหนึ่งเดยีวกบัจติใจ”155 
 

แนวทางทีส่อดคล้องกนัของผูท้ างานด้านการดแูลสขุภาพอนามยั 
 ความเจบ็ป่วยเป็นมากกว่าขอ้เทจ็จรงิดา้นการแพทย์และการรกัษาที่
ก าหนดได้ เป็นเงื่อนไขส าหรบับุคคลที่เจบ็ป่วยเสมอ ผูท้ างานด้านการดูแล
สุขภาพอนามยัตอ้งเขา้ถงึผูป้ว่ยดว้ยมุมมองแบบผูป้่วย นอกเหนือจากความ
เชี่ยวชาญด้านเทคนิคหรือความเป็นมืออาชีพแล้ว พวกเขาจ าเป็นต้อง
ตระหนักถึงคุณค่าและความหมายที่เป็นเป้าประสงค์ไปที่การเจบ็ป่วยและ
หน้าทีข่องตน ดว้ยการจดัการกบัแต่ละกรณีดว้ยคุณค่าและศกัดิศ์รคีวามเป็น
มนุษยข์องผูป้ว่ย 
 

การมีส่วนร่วมในอ านาจแห่งการช่วยให้รอดพ้น 
74. โดยทางความเชื่อครสิตชนถอืว่าควำมเจบ็ป่วยและควำมทุกขท์รมำน
เป็นกำรมสี่วนร่วมในอ ำนำจของกำรชว่ยใหร้อดพน้แห่งไมก้ำงเขนของพระผู้
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ไถ่กู ้ “การไถ่กูข้องพระครสิตเจา้และพระหรรษทานที่ทรงประทานความรอด 
หลัง่ไหลลงมาสู่มนุษย์ในสภาพแห่งความเป็นมนุษย์ของเขา ดังนัน้ จึง
หลัง่ไหลลงสู่ความเจบ็ปว่ย ความทุกขท์รมาน และความตายดว้ย”156  “บนไม้
กางเขน อศัจรรย์ที่เกดิขึน้เมื่อโมเสสยกรูปงูขึน้ในถิน่ทุรกนัดาร (ยน. 3:14-
15; เทยีบ กดว. 21:8-9) กเ็กดิขึน้อกีครัง้ ในความหมายที่สมบูรณ์และถาวร
ตลอดไป ทุกวนันี้กเ็ช่นกนั ถ้าผูใ้ดกต็ามที่ชวีติถูกคุกคาม มองดูพระเยซูที่
ทรงถูกแทงบนกางเขน เขากจ็ะพบกบัความหวงัที่จะได้อสิรภาพและความ
รอดพน้”157 
 “ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา และมนุษยชาติรุ่นต่างๆ เห็นว่าใน
ความทุกขท์รมานนัน้มอี านาจซ่อนเรน้บางอย่างทีท่ าใหม้นุษย์ใกลช้ดิภายใน
กบัพระครสิตเจ้า ซึ่งเป็นพระหรรษทานพเิศษ”158 ความเจบ็ป่วยและความ
ทุกข์ทรมานก่อให้ เกิดผลดีต่ อฝ่ายจิตวิญญาณอย่า งพิเศษ เมื่ อมี
ประสบการณ์ในความเป็นหนึ่งเดยีวอย่างใกล้ชดิกบัความทุกขท์รมานของ
พระเยซูเจ้า ดังนัน้ ผู้ป่วยสามารถพูดเหมือนนักบุญเปาโลอคัรสาวกว่า 
“ข้าพเจ้ายนิดทีี่ได้รบัทุกขท์รมานเพื่อท่านทัง้หลาย ความทรมานของพระ
ครสิตเจ้ายงัขาดสิง่ใด ขา้พเจ้ากเ็สรมิให้สมบูรณ์ด้วยการทรมานในกายของ
ขา้พเจา้เพื่อพระกายของพระองคค์อืพระศาสนจกัร” (คส. 1:24)159 
 

ทศันคติทีดี่ต่อสขุภาพในสามความหมาย 
 การตคีวามใหม่แบบครสิตชนนี้สามารถช่วยผูป้่วยใหพ้ฒันาทศันคตทิี่
ดีต่อสุขภาพของเขาต่อความเจ็บป่วยของตนในสามความหมาย : กำร
ตระหนักถงึความจรงิของความเจบ็ป่วย “โดยไม่ลดให้น้อยลงหรอืท าใหเ้กนิ
จรงิ”  กำรยอมรบั “ไม่ใชย่อมรบัแบบคนตาบอด” แต่ในความรูท้ีส่งบวา่ “องค์
พระผูเ้ป็นเจ้าทรงสามารถและปรารถนาที่จะดงึความดจีากความชัว่ ”  และ 
กำรมอบถวำย “ที่กระท าด้วยความรกัต่อองค์พระผูเ้ป็นเจ้าและต่อบรรดาพี่
น้องของตน”160 
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การช่วยเหลือสมาชิกในครอบครวั 
75. ครอบครัวมีความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง161 
ความช่วยเหลอืต่อสมาชกิในครอบครวัและความร่วมมอืของพวกเขากบัผู้
ท างานด้านการดูแลสุขภาพอนามยั เป็นองค์ประกอบที่มีคุณค่ายิ่งในการ
ดูแลเอาใจใส่ผูป้ว่ย 
 ผูท้ างานด้านการดูแลสุขภาพอนามยั ในการร่วมมอืกบัครอบครวัของ
ผู้ป่วย เรียกร้องให้ต้องดูแลทัง้ในฐานะเป็นการส่วนตวัและในฐานะที่เป็น
สมาชกิในสงัคมเดยีวกนั ซึ่งไม่เพยีงแต่การรกัษา แต่จะต้องให้ความสว่าง 
ค าปรกึษา ค าแนะน า และการสนบัสนุนดว้ย162 
 

การวินิจฉัยโรค 
การประเมินและการวินิจฉัยโรคด้วยความเข้าใจความเจบ็ป่วยแบบ
มนุษยแ์ละแบบคริสตชน 
76. เมื่อไดร้บัการชี้แนะใหเ้ขา้ใจอย่างถูกตอ้งเกีย่วกบัความเจบ็ปว่ยทัง้ใน
แบบของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และโดยเฉพาะอย่างยิง่ด้วยความเขา้
ใจความเจบ็ป่วยแบบครสิตชน ผูท้ างานดา้นการดูแลสุขภาพอนามยัตอ้งหา
อาการป่วยใหพ้บและวเิคราะห์อาการป่วยในผูป้่วยนัน้ เขาต้องประเมนิและ
วนิิจฉยัโรคพรอ้มกบัสัง่ยำทีถู่กตอ้งเหมาะสม 
 อนัที่จรงิ เงื่อนไขของทุกๆ การรกัษา กค็อืการระบุทางพยาธวิทิยาที่
แม่นย าในเรื่องของอาการและสาเหตุของความเจบ็ปว่ย 
 

ความสมดลุระหว่างการละเลยการวินิจฉัยและความด้ือรัน้ในการ
วินิจฉัย 
77. ในการก าหนดการวนิิจฉยั ผูท้ างานดา้นการดูแลสุขภาพอนามยัตอ้งใส่
ใจถงึปญัหาและความวติกกงัวลของผูป้ว่ย ตอ้งป้องกนัความคดิทีต่รงกนัขา้ม
กนัอย่างสุดข ัว้ในการละเลยกำรวนิิจฉยัและควำมดื้อรัน้ในกำรวนิิจฉยั  
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 ในกรณีแรก ผู้ป่วยถูกก าหนดจากผู้ตรวจที่เชี่ยวชาญคนหนึ่งไปยงั
แพทยอ์กีคนหนึ่ง โดยไม่พยายามหาแพทยห์รอืศนูยก์ารตรวจทีส่ามารถและ
พร้อมที่จะดูแลรกัษาอาการป่วย ในขณะที่ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะโรค ศูนย์กลาง
แพทย์และคลนิิกเฉพาะโรคที่มกีารรบัประกนัความเชีย่วชาญระดบัมอือาชพี
ในการรกัษาเฉพาะโรค ทวา่โครงสรา้งของรฐัในการดูแลรกัษาโรคไม่เอือ้ใหม้ี
การดูแลรกัษาทีค่รบวงจรดว้ยความระมดัระวงั 
 ส่วนในกรณทีีส่องเป็นเรื่องตรงกนัขา้ม มกีารดือ้รัน้เกนิไปในการตรวจ
วนิิจฉัย โดยมุ่งทีจ่ะคน้ให้พบสาเหตุของการป่วยจนถงึทีสุ่ด  บางคนอาจถูก
ล่อลวงโดยความเกียจคร้าน การแสวงหาผลก าไรหรือการมุ่งแสวงหาเพื่อ
ตัวเอง เพื่อวินิจฉัยสภาพทางพยาธิวิทยาต่อไป และเพื่อแก้ปญัหาทาง
การแพทย์ที่ไม่ใช่ลกัษณะทางการแพทย์ สิง่นี้ไม่ได้ช่วยให้บุคคลนัน้เข้าใจ
ลกัษณะที่แท้จรงิของความเจบ็ป่วยของเขา หรอืด าเนินการตามมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อทีจ่ะเอาชนะความเจบ็ปว่ย 
 

การใช้ยาเพือ่การป้องกนัเป็นรปูแบบของความด้ือรัน้ในการวินิจฉัย  
 ความดื้อรัน้ในการวนิิจฉัยอาจปรากฏชดัในสิง่ที่เรยีกกนัว่า ใชย้ำเพือ่
กำรป้องกนั ซึ่งผูท้ างานด้านการดูแลสุขภาพอนามยัปรบัเปลี่ยนการปฏบิตัิ
วชิาชพีของตน เพื่อปกป้องตนเองจากผลทางกฎหมายของการแทรกแซง
ของตน 
 

เพือ่ประโยชน์ของสขุภาพ 
78. การพจิารณาตดัส่วนเกนิดงักล่าวออกไป และไดร้บัการชีน้ าจากความ
เคารพต่อศกัดิศ์รแีละความสมบูรณ์ของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีเ่กีย่วกบั
วธิกีารใชเ้ครื่องมอืในการล่วงล ้า การตรวจโดยทัว่ไปมกัจะไม่สรา้งปญัหาทาง
จรยิธรรมตามธรรมชาต ิ ในตวัมนัเองการท าไปกเ็พื่อรกัษา เป็นการกระท าที่
เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 
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 อย่างไรก็ตามปญัหาบางอย่างเกิดขึ้นจากกำรวินิจฉัยล่วงหน้ำ 
เนื่องจากผลกระทบที่เป็นไปได้ในระดบัจติวทิยา และรูปแบบของการเลอืก
ปฏบิตัทิีอ่าจเป็นผลมาจากปญัหาดงักล่าว  

 

การแทรกแซงข้อมูลทางพนัธกุรรม  
วิธีทราบเกีย่วกบัความรู้ทางพนัธกุรรม 
79. การที่เรารู้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับกำรสืบทอดทำงพนัธุกรรมของ
มนุษย์  (ขอ้มูลทำงพนัธุกรรม) การระบุและการท าแผนที่ของยีนที่มคีวาม
เป็นไปไดใ้นการถ่ายโอน การปรบัเปลีย่น หรอืการแทนที ่เป็นการเปิดโอกาส
ทางการแพทยท์ีไ่ม่เคยมมีาก่อน และในขณะเดยีวกนักก็่อใหเ้กดิปญัหาทาง
จรยิธรรมใหม่ๆ ทีล่ะเอยีดอ่อน  
 

ความแตกต่างทางจริยธรรม : ทางเลือกในการรกัษาและการบิดเบือน 

 ในการประเมินผลทางศีลธรรม การแทรกแซงทางการรกัษาอย่าง
ถูกต้องที่มจีุดมุ่งหมายในการรกัษาโรคทีเ่กดิจากความผดิปกตทิางพนัธุกรร
รมหรอืโครโมโซม จะตอ้งแตกต่างจากการกระท าที่เปลีย่นแปลงการสบืทอด
ทางพนัธุกรรมของมนุษย ์
 

ยีนบ าบดั 
80. การประยุกตใ์ชเ้ทคนิคพนัธุวศิวกรรมกบัมนุษย์เพื่อจุดประสงคใ์นการ
บ าบดั โดยทัว่ไปเรียกว่า ยนับ ำบดั เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในทุกวนันี้ในระดบั
เซลล์ร่างกาย  ซึ่งประกอบขึน้เป็นเนื้อเยื่อและอวยัวะ ยีนบ าบดัประเภทนี้
สามารถท าไดใ้นทารกในครรภ์ ทารกหลงัคลอด ในเดก็หรอืผูใ้หญ่  
 

การอนุญาตทางศีลธรรมของยีนบ าบดั  
 โดยเฉพาะอย่างยิง่ “ข ัน้ตอนที่ใชก้บัเซลล์ร่างกายเพื่อจุดประสงค์ใน
การบ าบดัอย่างเคร่งครดัอยู่ในหลกัการทางศลีธรรม163 เนื่องจากพวกเขา
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มุ่งมัน่ทีจ่ะแกไ้ขขอ้บกพร่องทางพนัธุกรรมหรอืรกัษาโรค อย่างไรกต็าม  ผูท้ี่
ไดร้บัการรกัษาตอ้งไม่มคีวามเสี่ยงต่อสุขภาพและความสมบูรณ์ของร่างกาย
ทีม่ากเกนิไป หรอืไม่เหมาะสมกบัความรา้ยแรงของโรค164  นอกจากนี้จะตอ้ง
ไดร้บัความยนิยอมจากผูป้ว่ยหรอืผูแ้ทนทางกฎหมายของผูป้ว่ยดว้ย  
 ตรงกนัข้าม การรกัษาด้วยการน าส่งยีนไปยงัเซลล์สืบพนัธุ์ ในการ
ค้นคว้าที่ก าลังท ากันอยู่ในปจัจุบันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายทางศีลธรรม 
เนื่องจากยงัไม่สามารถป้องกนัการแพร่กระจายอนัตรายไปสู่ลูกหลานอนั
เนื่องมาจากการแทรกแซง165 
 

ห้ามใช้ยีนบ าบดัส าหรบัเซลลสื์บพนัธุ์ 
การประยุกตใ์ชก้ารบ าบดันี้กบัตวัอ่อน พสิูจน์ใหเ้หน็วา่รา้ยแรงมากขึน้ 

เพราะนอกจากจะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังจ าเป็นต้อง
ด าเนินการภายในบรบิทของการปฏิสนธินอกร่างกาย ด้วยวตัถุประสงค์ที่
กระบวนการนี้น าไปถึง ดงันัน้ จากความรู้ที่เรามีอยู่ในปจัจุบนั การใช้ยนี
บ าบดัส าหรบัเซลลส์บืพนัธุ์ในทุกรูปแบบจงึเป็นเรื่องผดิกฎศลีธรรม  
 

ห้ามการจดัการเพือ่จดุประสงคใ์นการปรบัปรงุหรือเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ 
หากว่า พันธุวิศวกรรมถูกน าไปใช้กับการรักษาที่ไม่สิ้นสุด เพื่อ

จุดประสงค์ในการใช้เทคนิคดังกล่าวเพื่อด ำเนินกำรจัดกำรทีค่ำดว่ำจะ
ปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิำพกำรถ่ำยทอดทำงพนัธุกรรมของคนคนหนึง่ 
เป็นสิ่งที่ชดัเจนว่า “การจดัการดงักล่าวจะส่งเสริมความคดิด้านการบ ารุง
พนัธุ์ และจะน าไปสู่การเป็นบาดแผลทางสงัคมทางอ้อมเกี่ยวกบัคนที่ขาด
คุณสมบัติบางอย่าง ในขณะที่คุณสมบัติพิเศษที่ดีได้รับการชื่นชมจาก
วฒันธรรมหรือสงัคม แต่คุณสมบตัดิงักล่าวไม่ได้ประกอบขึน้เป็นสิง่ที่เป็น
มนุษยโ์ดยเฉพาะ”166 การตดัสนิความถูกตอ้งทางศลีธรรมไม่สอดคลอ้งกนักบั
มุมมองทางอุดมการณ์ ซึ่งมนุษย์อา้งเพื่อน ามาแทนพระผูส้ร้าง ซึ่งหมายถงึ 
การครอบง าของมนุษยเ์หนือมนุษยด์ว้ยกนัเป็นสิง่อยุตธิรรม 
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เวชศาสตรก์ารฟ้ืนฟสูภาวะเส่ือม 
 

ห้ามใช้เซลลต้์นก าเนิดตวัอ่อน 
81. ในด้านเวชศาสตร์การฟ้ืนฟูสภาวะเสื่อม การประยุกต์ใชใ้นการรกัษา 
มแีนวโน้มการใชว้ธิทีี่เกดิขึน้จากการค้นพบเซลล์ต้นก าเนิดทัง้จากตวัอ่อน
และไม่ใช่ตวัอ่อน167 ในประเด็นนี้ ควรถือว่าเกี่ยวข้องกบัวธิีที่ได้เซลล์ต้น
ก าเนิดมา 
 วธิกีารเหล่านี้ถูกตอ้งตามจรยิธรรมเมื่อการไดม้าซึ่งเซลล์ตน้ก าเนิดไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อผู้บริจาค168 ตรงกนัข้าม จะเป็น
ความผดิต่อจรยิธรรมอย่างร้ายแรงเมื่อการได้เซลล์ตน้ก าเนิดมาจากตวัอ่อน
มนุษยท์ีย่งัมชีวีติ  เพราะสิง่นี้ท าใหเ้กดิการท าลายอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ 169 
 สิง่ที่ต้องห้ามอกีประการหนึ่งคอื การเอาเซลล์ต้นก าเนิดของทารกใน
ครรภ์ จากทารกในครรภ์ทีถู่กฆา่จากการท าแทง้ หากมคีวามสมัพนัธร์ะหวา่ง
การท าแทง้และการเอาเซลลต์น้ก าเนิดมาใช ้
 ส าหรบัการใช้เซลล์ต้นก าเนิดทางการแพทย์หรอืการทดลองที่ได้มา
ด้วยวธิกีระบวนการถูกต้องตามกฎหมาย ต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ทัว่ไป
ของมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์ ต้องด าเนินการอย่างเข้มงวดและ
รอบคอบ และลดความเสี่ยงที่อาจเกดิขึน้กบัผูป้่วย ต้องมกีารปรกึษาหารอื
กนัในโลกของวทิยาศาสตรแ์ละเสนอขอ้มูลทีเ่พยีงพอเกีย่วกบัการประยุกตใ์ช้
ทางการแพทยท์ีเ่ป็นนวตักรรมใหม่ดว้ย 
 

ห้ามการโคลนน่ิงเพือ่การสืบพนัธุข์องมนุษย ์
82. การผลติเซลล์ต้นก าเนิดจากตวัอ่อนนัน้ มกัจะเชื่อมโยงกบักำรโคลน
นิง่มนุษย ์การโคลนนิ่งมเีป้าหมายพืน้ฐานสองประการ คอื การโคลนนิ่งเพื่อ
การสบืพนัธุ์ มจีุดประสงค์ในการให้ก าเนิดมนุษย์โดยเฉพาะที่มกีารก าหนด
คุณลกัษณะพเิศษไวล้่วงหน้า และการโคลนนิ่งที่เรยีกกนัว่าเพื่อรกัษาหรือ
การคน้ควา้ เพื่อทีจ่ะใหไ้ดม้าซึ่งเซลลต์น้ก าเนิด 
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 กำรท ำโคลนนิง่เพือ่ให้ก ำเนิดชวีติมนุษย์เป็นการท าผดิทางศลีธรรม 
เป็นการผิดต่อศีลธรรมขัน้สูงสุด เพราะจะท าให้เกิดการปฏิสนธิที่ผิด
ธรรมชาตมิากทีสุ่ดของการผสมเทยีม ความพยายามทีจ่ะ“ใหก้ าเนิดชวีติใหม่
โดยไม่เชื่อมต่อกบัการกระท าที่มกีารมอบตนเองแก่กนัและกนัระหว่างสามี
ภรรยา และรา้ยยิง่กวา่นัน้ คอืไม่มกีารเชือ่มโยงกนักบัการมเีพศสมัพนัธ”์170 
 ความตัง้ใจที่จะก าหนดล่วงหน้าถึงลกัษณะของทารกที่ถูกโคลนนิ่ง  
จะเป็นรูปแบบหนึ่งของการเป็นทาสทางชวีภาพและเป็นความผดิร้ายแรง 
ต่อศกัดิศ์รีของความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมขัน้พื้นฐานของมนุษย ์
ทุกคน171 
 

ห้ามท าโคลนน่ิงทีเ่รียกว่าเพือ่การรกัษา 
 กำรโคลนนิง่เพือ่กำรรักษำยิ่งจะร้ายแรงขึ้นไปอีกในมุมมองด้าน
จรยิธรรม โดยแท้จรงิแล้วการสร้างตวัอ่อนด้วยความตัง้ใจที่จะท าลาย แม้มี
ความตัง้ใจที่จะช่วยรกัษาผู้ป่วยคนอื่นๆ เป็นสิ่งที่เข้ากนัไม่ได้กบัการให้
ความเคารพต่อชวีติ แมก้ระทัง่ในระยะทีย่งัเป็นตวัอ่อน172 
 

การเคารพธรรมชาติ 
83. กำรจดักำรเซลล์ของสตัว์หรือพืชเพือ่เป้ำหมำยด้ำนเภสัชกรรมไม่
ก่อให้เกิดปญัหาด้านศีลธรรม ตราบใดที่แสดงความเคารพต่อธรรมชาติ 
เพราะ “สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตนิัน้เป็นมากกวา่วตัถุดบิทีจ่ะจดัการตาม
ความพอใจของเรา  เป็นการสรรสร้างอนัน่างานมหศัจรรย์ของพระผู้สร้าง 
บรรจุ ‘หลกัธรรม’ ซึ่งตัง้เป้าหมายและมาตรการเพื่อน าไปใชอ้ย่างชาญฉลาด 
ไม่ใชก่ารแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัอย่างไม่ยัง้คดิ”173 
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การรกัษาและการฟ้ืนฟ ู
การด าเนินการแทรกแซงในการรกัษาและการฟ้ืนฟ ู
84. การวนิิจฉัยตามด้วยกำรรกัษำและกำรฟ้ืนฟู กล่าวอกีนยัหนึ่งคอื การ
ด าเนินการแทรกแซงที่ท าให้เกดิการฟ้ืนตวัของผูป้่วยและมชีวีติเป็นปกตใิน
สงัคมใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้
 การรกัษาหรอืการบ าบดัเป็นการกระท าทางการแพทย์ทีเ่หมาะสมทีมุ่ง่
จดัการกบัเงื่อนไขทางพยาธวิทิยาเพื่อหาสาเหตุ อาการ และภาวะแทรกซ้อน 
ในทางกลับกนั การฟ้ืนฟูสภาพเป็นการผสมผสานกนัของมาตรการทาง
การแพทย์ กายภาพบ าบัด และจิตวิทยา ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารที่มุ่งยงัการฟ้ืนฟูและการพฒันาประสทิธภิาพทัง้กายและจติของ
ผูป้ว่ย ซึ่งปว่ยในรูปแบบต่างๆ ในความสามารถทีจ่ะด าเนินชวีติร่วมกบัผูอ้ ื่น
และท าผลงานไดเ้ฉกเชน่คนทีท่ างานอื่นๆ ทัว่ไป 
 

ความเป็นอยู่ทีดี่ของบุคคลแบบองคร์วม 
 การรกัษาและการฟ้ืนฟูนัน้ “ไม่เพยีงมุ่งไปที่ความดแีละสุขภาพของ
ร่างกายเท่านัน้ แต่ยงัหมายถงึบุคคลแบบที่เขาเป็นอยู่ในร่างกายของเขาที่
ถูกครอบง าดว้ยความชัว่”174 การรกัษาทีมุ่่งไปทีค่วามเป็นอยูท่ีด่แีบบองคร์วม
ของบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัการฟ้ืนฟู ในฐานะที่เป็นหนทำงหนึง่ทีจ่ะคนืควำม
สมบูรณ์ของบุคคลอย่ำงทีเ่ขำเคยเป็นให้ได้มำกทีสุ่ดเท่ำทีจ่ะเป็นไปได้ 
เพื่อให้ร่างกายที่ถูกท าให้บกพร่องไปเนื่องจากความเจ็บป่วยสามารถท า
หน้าทีไ่ดเ้หมอืนเดมิ 
 
 

สิทธิในการได้รบัการดแูลสขุภาพอนามยัทีเ่พียงพอ 
85. ผูป้่วยควรที่จะไดร้บัการดูแลรกัษาอย่างดเีท่าทีจ่ะท าได ้เพื่อใหผู้ป้ว่ย
ได้รบัคุณประโยชน์บางอย่าง175 ที่จริงมนุษย์ทุกคนมีสิทธิเบื้องต้นในสิง่ที่
จ าเป็นส าหรบัการบ ารุงรกัษาสุขภาพของตน ซึ่งหมายถงึกำรเอำใจใส่ดูแล
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สุขภำพอนำมยัทีเ่พยีงพอ ผลที่ตามมาคือ ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยต้องปฏิบตัหิน้าที่
ด้วยความขยนัขนัแขง็ และให้การดูแลรกัษาที่เหน็ว่าเป็นสิง่จ าเป็นและเป็น
ประโยชน์176 ซึ่งรวมถงึไม่เพยีงแต่มุ่งใหเ้ขาฟ้ืนตวัจากอาการปว่ยเท่านัน้ แต่
ยงัรวมถงึการรกัษาแบบประคบัประคองซึ่งบรรเทาอาการที่รกัษาไม่ไดด้ว้ย 
ในเรื่องนี้มคีวามจ าเป็นที่ต้องใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษในการใช้วธิกีาร
รกัษาทีไ่ม่มเีอกสารรบัรองความถูกตอ้งทางวทิยาศาสตร ์
 

การดแูลรกัษาตามปกติและตามสมควร 
86. หากอาการของผูป้่วยไม่มทีางรกัษาให้หายได้ ผูท้ างานด้านการดูแล
สุขภาพอนามยัต้องไม่ยอมแพ้ที่จะดูแลรกัษาเขา177 เขามีหน้าที่ต้องดูแล
รกัษำตำมปกตแิละตำมสมควร 
 การดูแลจะต้องได้รับการพิจารณาตามสัดส่วน เมื่อมีกำรก ำหนด
สดัส่วนระหว่างวธิกีารทีใ่ชแ้ละประสทิธภิาพของการรกัษา ในการตรวจสอบ
สดัส่วนนี้ จะต้อง “ท าการตดัสนิใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบัวธิกีารจดัประเภทการ
รกัษา โดยการศกึษาชนิดของการปฏบิตัทิีจ่ะน าเอามาใช ้ระดบัความซบัซ้อน
หรอืความเสีย่ง ค่าใชจ้่าย และความเป็นไปไดท้ีจ่ะน ามาใช ้โดยเปรยีบเทยีบ
องคป์ระกอบเหล่านี้กบัผลลพัทท์ีส่ามารถคาดหวงัโดยพจิารณาถงึอาการของ
ผูป้ว่ย ตลอดจนทรพัยากรทางกายภาพและศลีธรรมของเขาดว้ย178 
 

วิธีพิเศษกว่าปกติ 
 วธิกีารที่ไดร้บัการพจิารณาว่าเป็นวธิพีเิศษกวำ่ปกต ิเมื่อก่อใหม้ภีาระ
หนักหรือมากเกินไป (ไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุ กายภาพ ศีลธรรม หรือ
เศรษฐกิจ) ส าหรบัผู้ป่วย สมาชกิในครอบครวั หรือสถาบนัที่ดูแลสุขภาพ
อนามัย 179 ด้วยเหตุผลที่มากมาย การรักษาที่ไร้ประโยชน์จะต้องไม่
ด าเนินการต่อไป  
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วิธีปกติ 
 การใชว้ธิปีกตใินการรกัษาชวีติผูป้ว่ยเป็นหน้าทีส่ าคญัทางศลีธรรม ใน
อีกมุมมองหนึ่ง การใช้วิธีพิเศษกว่าปกติอาจได้รบัการปฏิเสธด้วยความ
ยนิยอมของผูป้่วยหรอืตามค าขอของเขา แม้ว่าจะเป็นการเร่งการเสียชวีติ 
แพทยไ์ม่สามารถถูกบงัคบัใหต้อ้งใชว้ธิทีีพ่เิศษกวา่ปกต1ิ80 
 

ค าอธิบายหลกัการของความสมดลุ 
87. หลักการของกำรรกัษำทีม่ีควำมสมดุลที่กล่าวมาข้างต้น สามารถ
อธบิายและน าไปใชไ้ดด้งักรณตี่อไปนี้ : 
 “หากไม่มวีธิกีารรกัษาอื่นใดทีเ่พยีงพอ อนุญาตใหท้ าไดด้ว้ยความสมคัร
ใจของผู้ป่วยโดยใช้วิธีเทคนิคทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุด แม้วิธี
ดงักล่าวยงัอยู่ในข ัน้ตอนทดลองซึ่งอาจเสีย่งกบัอนัตราย บางอย่างได”้ 

 “อนุญาตให้ท าได้เช่นเดยีวกนั ด้วยความสมคัรใจของผูป้่วยที่จะระงบั
วธิีการเหล่านี้เมื่อผลไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวงั”  เพราะไม่มีความ
สมดุลระหว่าง “การลงทุนในเครื่องมือและบุคลากร” และ “ผลลพัธ์ที่
คาดการณ์”  หรอืเพราะว่า “เทคนิคที่ประยุกต์ใชส้ร้างความเครยีดหรอื
ความทุขท์รมานเกนิไปเมื่อเทยีบกบัประโยชน์ทีผู่ป้ว่ยอาจไดร้บัจากการ
ใชเ้ทคนิคดงักล่าว” 

 “อนุญาตให้ท าได้เช่นเดียวกนั ในการใช้วิธีธรรมดาที่ยาอาจช่วยได้ 
ดงันัน้ เราจงึไม่สามารถบงัคบัผูใ้ดให้ตอ้งใชเ้ทคนิคทีม่กีารใชก้นัอยู่แล้ว 
แต่มีความเสี่ยงและก่อให้เกิดภาระหนัก การปฏิเสธดงักล่าว ไม่อาจ
เปรยีบไดว้า่เป็นการท าอตัวนิิบาตกรรม” แต่อาจบ่งบอกถงึ “การยอมรบั
สภาพมนุษย์หรอืความปรารถนาที่จะหลกีเลี่ยงการใช้กระบวนการทาง
การแพทยท์ีไ่ม่เหมาะสมกบัผลลพัธท์ีค่าดหวงั หรอืความปรารถนาที่จะ
ไม่ใหม้คี่าใชจ้่ายมากเกนิไปส าหรบัครอบครวัหรอืชมุชน”181 
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หลกัการของความบริบูรณ์หรือหลกัการในการบ าบดัรกัษา 
88. ในกรณีที่ ไม่มีวิธีการรักษาอื่นๆ การแทรกแซงที่น าไปสู่ การ
ปรบัเปลีย่น การท าใหพ้กิารหรอืการตดัอวยัวะบางส่วนทิ้งอาจเป็นสิง่จ าเป็น
เพื่อรกัษาสุขภาพของบุคคล 
 การจัดการในทางการรักษาอวัยวะของบุคคลมนุษย์เป็นสิ่งที่ถูก
ท านองคลองธรรมในกรณีนี้  ด้วยหลกักำรแห่งควำมบริบูรณ์182 (ซึ่งด้วย
เหตุผลนี้จงึเรยีกวา่หลกักำรรกัษำ) “โดยทีอ่วยัวะแต่ละส่วนเป็นส่วนย่อยของ
ร่างกายทัง้ครบจงึควรจะยอมจ านนในกรณทีีม่คีวามขดัแยง้”183  เพราะเหตุนี้
จึงมีสิทธิที่จะเสียสละอวยัวะบางส่วนซึ่งหากเก็บรักษาอวยัวะส่วนนี้ ไว ้
จะก่อให้เกิดอนัตรายอย่างมากต่ออวยัวะทัง้หมดซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได ้
ดว้ยวธิอีื่น184 

 

การอทิุศชีวิตทางร่างกายทีช่อบธรรม 
89. ในมุมมองหนึ่งแม้นชวีติทางกายภาพ จะแสดงถงึตวับุคคลและคุณค่า
ของเขาจนไม่สามารถทีจ่ะปฏบิตัดิุจเป็นวตัถุสิง่ของ แต่ในทางกลบักนั ไม่ได้
เป็นการท าลายคุณค่าทัง้สิน้ของบุคคลและไม่ถอืเป็นความดสีูงสุดของเขา185

 นี่คือเหตุผลว่าท าไมอวยัวะส่วนหนึ่งของร่างกาย จึงสามารถเอา
ออกไปได้เพื่อสร้างความผาสุกของบุคคลได้อย่างชอบธรรม ในท านอง
เดยีวกนั ชวีติทางกายภาพสามารถอุทศิไดห้รอืปล่อยให้ตกอยู่ในความเสีย่ง
ได้เพื่อประโยชน์ที่ดกีว่า “เชน่ เพื่อพระสริมิงคลของพระเจ้า เพื่อความรอด
ของวญิญาณ หรอืการรบัใชพ้ี่น้อง”186  ชวีติทำงร่ำงกำยเป็นควำมดพีื้นฐำน 
เป็นเงื่อนไขส าหรบัคนอื่นทุกคน แต่มคีุณค่าที่สูงกว่าซึ่งอาจจะมคีวามชอบ
ธรรม หรอืแมอ้าจจ าเป็นตอ้งยอมรบัจากการสูญเสยีไป 
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การสัง่ยาและการใช้ยาอย่างเหมาะสม 
การให้ความรู้ด้านการดแูลสขุภาพทางสงัคมเกีย่วกบัการใช้ยามาก
เกินไป 
90. ในประเทศที่มีระบบการดูแลสุขภาพอนามยัที่เป็นสากล เป็นเรื่อง
ธรรมดามากขึ้นที่จะพบกบัการใช้ยำมำกเกนิไปเมื่อเทียบกบัสุขภาพของ
ประชากร เนื่องมาจากปจัจยัอย่างน้อย 2 ประการ 
 ประการแรก คอื การสัง่ยาจากแพทยท์ีค่วามจรงิแลว้ไม่จ าเป็น แต่เป็น
เพราะการขอรอ้งอย่างเร่งด่วนของผูป้ว่ย 
 ประการทีส่อง เป็นการใชย้าทีผู่ค้นนิยมกนั ซึ่งไม่ไดก้ าหนดจากแพทย ์
แต่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการรกัษาตนเอง ตามค าแนะน า ข้อมูล หรือการ
โฆษณาชวนเชื่อที่ได้รับการตกแต่งด้วยวิธีการสื่อสารทางสังคม และ
อนิเทอร์เน็ต ควรเอาใจใส่เป็นพเิศษกบัเภสชัภณัฑ์ทีม่กีำรเตรยีมกำรและมี
แหล่งทีม่ำทีน่่ำสงสยั ซึ่งมกีารจ าหน่ายกนัทางอนิเตอรเ์น็ตเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
ไม่มกีารรบัประกนัประสทิธภิาพและอาจเป็นอนัตรายอย่างยิง่ต่อสุขภาพของ
ผูใ้ชย้านัน้ 
 ยิง่กวา่นัน้ แมว้า่แพทยจ์ะสัง่ยาอย่างถูกตอ้ง ผูป้ว่ยอาจมแีนวโน้มทีจ่ะ
ใชย้าในขนาดของตนเอง ซึ่งเป็นทศันคตทิี่เรียกว่า “ไม่ปฏบิตัติาม” ต่อการ
รักษา จึงท า ให้ เ ป็นการยุ่ งยากหากไม่ประเมินความปลอดภัยและ
ประสทิธภิาพของการรกัษา 
 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ให้การศกึษากบัสงัคมเกี่ยวกบัการ
ดูแลสุขภาพอนามยั ผูท้ างานด้านการดูแลสุขภาพอนามยัตอ้งสอนผูป้ว่ยให้
ใส่ใจต่อการใชย้าเพราะหมายถงึค่าใชจ้่ายทางสงัคมและดว้ยเหตุผลอื่นๆ   
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การเข้าถงึยาและเทคโนโลยีต่างๆ 
การขยายสิทธิในการรกัษาสขุภาพไปยงัประชากรทุกคน 
91. แม้ในปจัจุบนั ในประเทศที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีโดยทัว่ไป และ
แน่นอนแมแ้ต่ในประเทศทีก่ าลงัพฒันา โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศทีม่คีวาม
ไม่มัน่คงทางการเมอืงหรอืขาดแคลนทรพัยากรด้านเศรษฐกจิ มปีระชาชน
บางส่วนที่ยงัเขา้ไม่ถงึบรกิารด้านสุขภาพอนามยั รวมถงึการเขา้ถงึยาเพื่อ
รักษาชีวิต และทางเลือกทางการรักษาแบบง่ายๆ ที่ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีมีความปลอดภัยในการแพทย์แผนปจัจุบนั เป็นผลท าให้โรคที่
สามารถรักษาด้วยยายังคงเป็นโรคประจ าถิ่น หรือปรากฏขึ้นอีกครัง้ใน
ประเทศทีไ่ดข้จดัใหห้มดไปแลว้  
 ผูท้ างานด้านการดูแลสุขภาพอนามยัและสมาคมวชิาชพีของพวกเขา
จะต้องเป็นผูส้่งเสรมิความรู้สกึที่อ่อนไหวในสถาบนั สถานที่ซึ่งเอื้อต่อการ
ช่วยชวีติ และอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพอนามยั เพื่อสิทธิในกำรรกัษำ
สุขภำพจะได้ขยายไปสู่ประชาชนทุกคน แม้จะเข้าใจกนัดีอยู่ว่าสิทธินี้ ไม่
เพยีงแต่จะขึน้อยู่กบัสถานบรกิารด้านสุขภาพอนามยัเท่านัน้ แต่เป็นผลมา
จากปจัจยัทางเศรษฐกจิ สงัคม ซึ่งโดยทัว่ไปเรยีกกนัวา่ปจัจยัทางวฒันธรรม 
 ผูท้ีร่บัผดิชอบในกจิกรรมกำรดูแลสุขภำพอนำมยัจะต้องท าตนเองให้
เป็นเอกภาพที่เขม้แขง็ ที่จะถูกท้าทายจากจติส านึกว่า “ในขณะที่คนจนใน
โลกยงัคงเคาะประตูของคนรวย โลกแห่งความมัง่คัง่จะเสี่ยงต่อการไม่ไดย้นิ
เสียงเคาะเหล่านัน้อีกต่อไป เพราะมโนธรรมที่ไม่สามารถแยกแยะได้อีก
ต่อไปวา่อะไรคอืความเป็นมนุษย”์187 
 

สุขภาพท่ียัง่ยืน บริษทัยา โรคท่ีพบน้อยหรอืถกูละเลย 
สิทธิในการเข้าถึงการรกัษาขัน้พื้นฐาน 
92. การกระจายทรพัยากรทางเศรษฐกจิทีไ่ม่เท่าเทยีมกนัโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ในประเทศด้อยพฒันาและมรีายได้ต ่า ย่อมมผีลกระทบที่ส าคญัต่อควำม
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ยุตธิรรมในกำรดูแลสุขภำพอนำมยั188 ในบรบิทนี้ แมจ้ะไม่สามารถปฏเิสธได้
วา่ ความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละการวจิยัของบรษิทัยำ มกีฎเกณฑข์องตนเอง
ทีพ่วกเขาตอ้งปฏบิตั ิเชน่ การปกป้องทรพัยส์นิทางปญัญา และผลประโยชน์
ที่ยุติธรรมเพื่อสนับสนุนนวตักรรมใหม่ๆ ต้องหาหนทางที่จะผนึกสิง่ต่างๆ 
เหล่านี้ไวใ้ห้เหมาะสมกบัสทิธทิี่จะเขา้ถงึการรกัษาขัน้พืน้ฐานทีจ่ าเป็น หรอื
ทัง้สองอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศด้อยพฒันา189 และเหนืออื่นใดใน
กรณีของโรคทีเ่รียกว่ำหำยำก190

 และโรคทีม่ีกำรละเลย191 ซึ่งตามมาด้วย
แนวคดิเรื่องยำก ำพรำ้192 
 

กลยทุธใ์นการดแูลสขุภาพอย่างยัง่ยืนทัง้ทางเศรษฐกิจและจริยธรรม 
  กลยุทธ์ในกำรดูแลสุขภำพอนำมัยมุ่งเป้าไปที่การแสวงหาความ
ยุติธรรมและความดีส่วนรวม ต้องมีควำมยัง่ยืนทัง้ในด้ำนเศรษฐกิจและ
จรยิธรรม ในขณะที่พวกเขาต้องปกป้องความยัง่ยนืทัง้ในการวจิยัและระบบ
การดูแลสุขภาพอนามยั ในขณะเดยีวกนัพวกเขาควรที่จะผลติยาทีจ่ าเป็นใน
ปริมาณที่เพยีงพอในรูปแบบที่รบัประกนัคุณภาพ เพื่อน าไปใชพ้ร้อมกบัมี
ขอ้มูลทีถู่กตอ้งและในราคาทีเ่หมาะสมส าหรบับุคคลและชมุชน 
 

การรกัษาเพื่อบรรเทาความเจบ็ปวด 
หน้าทีท่างชีวภาพของความเจบ็ปวด 
93. อาการเจบ็ปวดเป็นเรื่องทางชวีภาพ เพราะเป็นอาการของสถานการณ์
ทางพยาธิวิทยาและ “ช่วยให้ร่างกายและจิตใจของมนุษย์ให้มีปฏิกิริยา
ตอบสนอง”193 อย่างไรกต็าม เรยีกรอ้งใหม้ยีารกัษำแบบประคบัประคอง : ใน
ความเป็นจรงิมนุษยม์ ี “สทิธทิีจ่ะเอาชนะพลงัของธรรมชาต ิและในการที่เอา
ธรรมชาตมิารบัใชต้น เพื่อที่จะได้ประโยชน์จากทรพัยากรทุกอย่างที่ท าให้
เขาสามารถหลกีเลีย่งหรอืขจดัความเจบ็ปวดทางร่างกาย”194 
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ผลกระทบทีเ่ป็นอนัตรายต่อความสมบรูณ์ทางด้านกายและจิตใจ 
94. “ในระยะยาวความเจบ็ปวดเป็นอุปสรรคต่อการไดม้าซึ่งสงัหารมิทรพัย์
และผลประโยชน์ที่สูงกว่า”195 ความเจบ็ปวดสามารถท าให้เกดิผลกระทบที่
เป็นอนัตรายต่อความสมบูรณ์ทางกายและจติใจของบุคคล ความทุกขท์รมาน
ที่รุนแรงเกนิไป สามารถลดหรอืขดัขวางการปฏบิตัขิองจติใจ “ตรงกนัขา้ม 
การระงบัความเจบ็ปวดท าให้มกีารบรรเทาทางร่างกายและจติใจ ท าให้การ
สวดภาวนาง่ายขึน้  และสามารถท าให้ผูป้่วยอุทศิตนด้วยใจกวา้งยิง่ขึน้”196 
การใช้ยาแก้ปวด “ที่มีผลรุนแรงโดยตรงต่อความเจบ็ปวดจะช่วยให้ผูป้่วย
สามารถควบคุมตนเองได้ดีข ึ้น  เพื่อที่ความทุกข์ทรมานจะกลายเป็น
ประสบการณ์ของความเป็นมนุษยม์ากขึน้”197 
 

ความหมายของการส านึกผิดและความรอดพ้น 
95. ส าหรบัคริสตชน ควำมเจ็บปวดสำมำรถมีควำมหมำยสูงส่งของกำร
ส ำนึกผดิและเป็นควำมรอดพ้น “ความจริงแล้วเป็นการมีส่วนร่วมในพระ
ทรมานและความเป็นหนึ่งเดยีวกนักบัการถวายบูชาแห่งการไถ่กู้ ซึ่งพระ
ครสิตเจ้าทรงถวายด้วยความนอบน้อมต่อพระประสงคข์องพระบดิา  ดงันัน้ 
เราจะต้องไม่แปลกใจที ่  ครสิตชนบางคนชอบใชย้าแกป้วดระดบัปานกลาง 
เพื่อที่จะยอมรับความทุกข์ทรมานของพวกเขาด้วยความสมัครใจ และ
เชื่อมโยงตนเองอย่างรู้ตวักบัพระทรมานของพระครสิตเจ้าผูท้รงถูกตรงึบน
ไมก้างเขน”198 
 การยอมรบัความเจบ็ปวดดว้ยใจอสิระส าหรบัแรงจูงใจแบบครสิตชนนี้ 
แนะน าว่าไม่ควรที่จะเข้าไปแทรกแซง ตรงกันข้าม หน้าที่ในวิชาชีพ
เช่นเดียวกับความรักแบบคริสตชนเรียกร้องให้มีความพยายามในการ
บรรเทาความเจบ็ปวดและเรยีกรอ้งใหม้กีารวจิยัทางการแพทยใ์นสาขานี้ 
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ความยินยอมจากผูป่้วย 
96. ผูท้ างานดา้นการดูแลสุขภาพอนามยัสามารถแทรกแซง หำกเขำไดร้บั
กำรยนิยอมจำกผูป้ว่ยล่วงหน้ำโดยนยั (เมื่อการรกัษาด าเนินไปตามปกตแิละ
ไม่มีความเสี่ยงใดๆ) หรอืได้รบักำรยนิยอมอย่ำงชดัเจน (ในรูปแบบที่เป็น
เอกสารเมื่อการเยยีวยารกัษามคีวามเสีย่ง) อนัที่จรงิ ผูท้ างานด้านการดูแล
สุขภาพอนามยัไม่มสีทิธแิยกหรอืมอีสิระในการจดัการกบัผูป้่วย  โดยทัว่ไป
แล้ว เขาสามารถกระท าได้เฉพาะในกรณีที่ผูป้่วยอนุญาตอย่างชดัแจ้งหรือ
โดยนัย (โดยตรงหรอืโดยออ้ม)  หากไม่มกีารอนุญาตแลว้ ผูท้ างานดา้นการ
ดูแลสุขภาพอนามยักถ็อืสทิธใิชอ้ านาจใหต้นเองโดยพลการ 
 

ความสมัพนัธท์างการแพทยต้์องเป็นไปในเชิงการเสวนา 
 ความสัมพันธ์ระหว่าง “ผู้ท างานด้านการดูแลสุขภาพอนามยัและ
ผู้ป่วยคือควำมสมัพนัธ์ในกำรเสวนำ ไม่ใช่ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลกบั
วตัถุ ผูป้่วย “ไม่ใช่บุคคลนิรนาม” ส าหรบัการปฏบิตัทิางการแพทย์ แต่เป็น 
“บุคคลที่มคีวามรบัผดิชอบควรได้รบัการร้องขอให้มสี่วนร่วมในการพัฒนา
สุขภาพของเขาและในการรกัษาให้หายขาด เขาควรเป็นผูเ้ลอืกด้วยตนเอง 
ไม่ใชย่อมใหค้นอื่นเป็นคนตดัสนิใจหรอืเลอืกวธิีแทน”199 
 

สิทธิในการแจ้งความยินยอม 
 เพื่อให้ผูป้่วยมทีางเลอืกตดัสนิใจ เขาจะต้องรู้และมอีสิระในการเลอืก
ตัดสิน  เขาต้องทราบรายละเอียดมากที่สุดเกี่ยวกับโรค วิธีการรักษาที่
เป็นไปได้ และที่มีความเสี่ยงมีความยุ่งยาก และผลที่จะตามมา200  ซึ่ง
หมายความวา่ตอ้งขอควำมยนิยอมจากผูป้ว่ย 
 

ความแตกต่างเกีย่วกบัการยินยอมโดยสนันิษฐาน 
97. สันนิษฐำนว่ำได้รับควำมยินยอม ในกรณีที่ผู้ท างานด้านการดูแล
สุขภาพอนามยัถูกเรยีกรอ้งใหท้ าการแทรกแซงผูป้ว่ยทีไ่ม่สามารถเขา้ใจและ
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ตดัสินใจชัว่คราวหรือถาวร เพื่อช่วยชวีติผู้ป่วยจากสถานการณ์อนัตราย
ร้ายแรงต่อชวีติหรอืสุขภาพของเขา ด้วยการรกัษาทีเ่หมาะสมต่อความเสีย่ง
และความเร่งด่วน 

ในกรณีนี้  หน้าที่ในการแทรกแซงนัน้เกิดจากหลักการของความ
รบัผดิชอบในการดูแลสุขภาพอนามยัต้องรบัผดิชอบดูแลชวีติและสุขภาพ
ของผูป้่วย นอกเสยีจากว่าก่อนที่ผูป้่วยจะอยู่ในสภาพไร้ความสามารถ ได้
แสดงออกกบัผูท้ างานดา้นการดูแลสุขภาพอนามยัวา่คดัคา้นหรอืไม่เหน็ดว้ย
อย่างเปิดเผยและชดัเจนเกีย่วกบัการรกัษาเฉพาะทางนัน้ 
 

ผูแ้ทนตามกฎหมายและความเกีย่วข้องของญาติ 
98. ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถเขา้ใจข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกบัสถานภาพ
ของสุขภาพของตน การวเิคราะห์ของแพทย์และการรกัษา และไม่มคีวาม
จ าเป็นเร่งด่วนทีจ่ะต้องแทรกแซง ผูท้ างานดา้นการดูแลสุขภาพอนามยัตอ้ง
แจ้งขอ้มูลเกี่ยวกบัสถานะสุขภาพของผูป้่วยให้กบัผูแ้ทนตามกฎหมายและ
ขอความยนิยอมเพื่อการรกัษาจากผูท้ี่มอี านาจตามกฎหมายที่จะอนุมตัิ201 
หากไม่ทราบวา่ผูแ้ทนดงักล่าวเป็นผูใ้ด ผูท้ างานดา้นการดูแลสุขภาพอนามยั
ต้องท าหน้าที่อธิบายให้เห็นถึงความจ าเ ป็นที่ต้องแต่งตัง้ใครสกัคนให้ม ี
หน้าทีน่ี้ 
 เมื่อผู้ป่วยอนุญาตแล้ว ญาติอาจได้รบัแจ้งเกี่ยวกบัสถานภาพของ
สุขภาพผูป้่วย รวมถงึวธิกีารรกัษาซึ่งหมายถงึจะต้องมกีารตดัสนิใจเข้ามา
เกีย่วขอ้งดว้ย 
 

การวิจยัและการทดลองทางชีวการแพทย ์
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตรแ์ละการวิจยัเชิงทดลอง 
99. ในบริบทของการป้องกนั การวนิิจฉัยและการรกัษา การปฏิบตัิการ
ทางแพทย์ จุดประสงค์คือเพื่อให้บรรลุผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อ
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ประโยชน์ต่อสุขภาพของผูป้ว่ย โดยธรรมชาตขิองพวกเขาทีเ่ปิดรบัการรกัษา
ที่เป็นนวตักรรมใหม่ ประเดน็หลงันี้คอื ผลแห่งการค้นควา้และการทดลอง
อย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไป โดยมจีุดประสงคเ์พื่อระบุวธิกีารรกัษาใหม่
และดกีวา่ดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์และท าใหผู้ป้ว่ยสามารถเขา้ถงึได ้202 

 การด าเนินการด้วยการวจิยัและการทดลองเป็นกฎของวทิยาศาสตร์
ประยุกต์ทุกสาขา: ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์โดยโครงสร้างล้วน
เชื่อมโยงกนั วทิยาศาสตร์ชวีการแพทย์และการพฒันาของพวกเขากไ็ม่เวน้
จากกฎนี้  

อย่างไรก็ตาม การวิจัยทางชีวการแพทย์จ าเป็นต้องกระท าไปกบั
มนุษยซ์ึ่งมทีัง้คุณค่าและความเปราะบาง 
 บุคคลมนุษย ์ทัง้ทีเ่รยีกวา่อาสาสมคัรทีม่สีุขภาพดแีละผูป้ว่ย สามารถ
มสี่วนร่วมและสมคัรใจมอบตนเองให้กบัการวจิยัทางการแพทย ์เพยีงแต่วา่
จ าเป็นต้องระวงัหลกีเลี่ยงความเสี่ยงต่อความสมบูรณ์ของร่างกายและจติใจ
ของพวกเขา หลกีเลีย่งสิง่ทีจ่ะท าใหส้ขุภาพของเขาเสื่อมลง และตอ้งใหค้วาม
เคารพต่อศกัดิศ์รีของพวกเขาด้วย ด้วยเหตุนี้  วทิยาศาสตร์ชวีการแพทย์
ไม่ได้มเีสรภีาพในการสบืสวนค้นควา้แบบเดยีวกบัวทิยาศาสตร์สาขาอื่นที่
น าไปประยุกตใ์ชก้บัสิง่ของต่างๆ203 “การคน้ควา้หรอืการทดลองกบัมนุษยไ์ม่
อาจเป็นการถูกตอ้งไดถ้า้การท าเชน่นัน้ในตวัเองขดักบัศกัดิศ์รขีองบุคคลและ
กฎศลีธรรม การยอมรบัเหน็ด้วยของผูเ้กี่ยวขอ้ง ถ้าอาจม ีกไ็ม่ท าใหก้จิการ
เช่นนี้ถูกต้องไปได ้การทดลองในตวัมนุษยไ์ม่ถูกต้องทางศลีธรรม ถ้าท าให้
เกดิอนัตรายต่อชวีติหรอืเกดิความไม่สมบูรณ์ทัง้ดา้นร่างกายและจติใจที่เกนิ
จ าเป็นหรอืความเสี่ยงที่เลี่ยงได้ การทดลองกบัมนุษย์ย่อมเขา้กนัไม่ได้กบั
ศกัดิศ์รขีองบุคคล ถา้หากท าไปโดยไม่ไดร้บัความเหน็ชอบโดยรูต้วัของผูน้ัน้ 
หรอืของผูท้ีม่สีทิธแิทนเขา”204 
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การวิจยัทางชีวการแพทยเ์ป็นการแสดงออกถึง 
ความเป็นน ้ าหนึง่ใจเดียวกนัและความรกัเมตตา 
 ความร่วมมือของบุคคลในการวจิยัทางชวีการแพทย์ ขึ้นอยู่กบัการ
ตดัสนิใจอย่ำงอสิระและมคีวำมรบัผดิชอบร่วมกนักบันักวจิยัทำงกำรแพทย ์
เป็นการแสดงออกถงึความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนัและความรกัเมตตา 
 

การผิดศีลธรรมในการวิจยัทีข่ดัต่อความดีทีแ่ท้จริงของบุคคล 
100. บรรทดัฐานทางจรยิธรรมของการวจิยัก าหนดให้ต้องด าเนินการเพื่อ
น าไปสู่การส่งเสรมิความเป็นอยู่ที่ดขีองมนุษย ์การวจิยัทุกอย่างทีข่ดัแยง้ต่อ
ความดทีี่แท้จรงิของบุคคลล้วนผดิศลีธรรม205 เป็นการใชค้วามพยายามและ
ทรพัยากรไปในทางทีผ่ดิต่อวตัถุประสงคข์องวทิยาศาสตรแ์ละความกา้วหน้า
ทางวทิยาศาสตร2์06 

 ในระยะของกำรทดลองหรือในการทดสอบสมมติฐานของการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ความดีของบุคคลต้องได้รับการปกป้องจาก
บรรทดัฐานทางจริยธรรมเรียกร้องให้ต้องเคารพต่อเงื่อนไขที่เชื่อมโยงกบั
ความยนิยอมและความเสีย่งเป็นหลกั 
 

ปัจจยัความเสีย่งและระดบัของอนัตราย 
101. ประการแรกคอืปจัจยัควำมเสีย่ง การทดลองทุกอย่างในตวัเองมคีวาม
เสี่ยงบางอย่างอยู่ อย่างไรก็ตาม “มีระดับของอนัตรายที่ศีลธรรมไม่อาจ
อนุญาตใหท้ าได”้207 มขีดีจ ากดัซึ่งหากเลยจุดนี้ไปความเสีย่งดงักล่าว ไม่อาจ
เป็นที่ยอมรบัได้ ขดีจ ากดันี้ถูกก าหนดด้วยความดอีนัละเมดิมไิด้ของบุคคล 
ซึ่งห้ามไม่ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง “ท าให้ชวีติ ความสมดุลของร่างกาย และ
สุขภาพตกอยู่ในอนัตราย หรอืท าใหอ้าการปว่ยรุนแรงหนกัขึน้”208 
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ข้อมูลและความเข้าใจเพือ่จุดประสงค์ของการทดลองทีช่อบด้วย
จริยธรรม 

การจดัท าเอกสารที่ถูกต้องของขอ้มูลทีเ่พียงพอ และกำรตรวจสอบ
ควำมเข้ำใจ เพื่อจุดประสงค์ในการได้รับความอิสระและเข้าใจดีจากผู้ที่
เกี่ยวข้องเป็นสิ่งจ าเป็นและขาดไม่ได้ ส าหรับกำรทดลองทีช่อบธรรมทัง้
ส าหรบัจุดประสงค์เพื่อความรู้ทางวทิยาศาสตร์ และเมื่อสิง่เหล่านี้เชื่อมโยง
กบัวตัถุประสงคเ์พิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัศกัยภาพในการรกัษา 
 

ความเกีย่วข้องของผูเ้ยาวห์รือผู้ใหญ่ทีไ่ม่สามารถเข้าใจและตดัสินใจ
ได้อย่างถกูต้องตามกฎหมาย  
 ผูเ้ยำวห์รอืผูใ้หญ่ทีไ่ม่สำมำรถเขำ้ใจและตดัสนิใจไดอ้ย่ำงถูกตอ้งตำม
กฎหมำยสามารถที่จะเกี่ยวขอ้งกบัการทดลองในทางการแพทย์ได้ เพยีงแต่
ต้องขึ้นอยู่กบัเกณฑ์ของความถูกต้องทางวทิยาศาสตร์ การเกี่ยวขอ้งของ
พวกเขาจะชอบธรรมโดยการมีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างความเสี่ยงที่
คาดการณ์ได้อย่างมีเหตุมีผลและคุณประโยชน์ส าหรบัผู้เยาว์ หรือผู้ที่ไม่
สามารถตดัสนิใจดว้ยตนเอง การทดลองทีไ่ม่คาดหวงัจะใหป้ระโยชน์โดยตรง
ต่อผูเ้ยาวห์รอืผูไ้ร้ความสามารถ แต่เพื่อบุคคลอื่นที่มีเงื่อนไขคล้ายคลงึกนั 
(ในเรื่องของอายุ ประเภทของความเจ็บป่วย และคุณสมบตัิอื่นๆ) ในเชงิ
จรยิธรรมอาจเป็นสิง่ชอบธรรมได ้เมื่อมนัไม่ไดท้ าใหไ้ดผ้ลลพัธเ์ดยีวกนักบัที่
ทดลองในผูใ้หญ่ ในผูท้ี่มคีวามสามารถที่เสีย่งและภาระน้อยทีสุ่ด ในทัง้สอง
กรณีจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนที่ถูกต้องตาม
กฎหมายซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ 
102. การทดลองไม่อาจเริม่และด าเนินการต่อไปได ้เวน้แต่จะมกีารใชค้วาม
ระมดัระวงัทัง้หมดเพื่อหลกีเลีย่งความเสีย่งทีม่องวา่อาจเกดิขึน้ไดแ้ละเพือ่ลด
ผลทีต่ามมาของผลลพัธท์ีไ่ม่พงึประสงค์ 
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สิง่ทีต้่องท าก่อนมีการวิจยัในทางการแพทย ์
 เพื่อให้ได้ตามการเรยีกร้องเหล่านี้ จ าเป็นต้องมขี ัน้ตอนก่อนการวจิยั
ทางการแพทย์ข ัน้พื้นฐาน ซึ่งต้องท าเป็นเอกสารอย่างครบถ้วน และมกีาร
รบัประกนัที่แน่นอนทีสุ่ดเกีย่วกบัพษิวทิยาดา้นเภสชัศาสตร์และเทคนิคการ
ด าเนินงาน209 เพื่อการนี้หากการทดลองที่มีประโยชน์และจ าเป็นในการ
ทดลองยาใหม่หรอืเทคนิคใหม่ ต้องเอำไปทดลองกบัสตัวก์่อนทีจ่ะเอามาใช้
กบัมนุษย ์“มนัเป็นสิง่แน่นอนวา่ สตัวม์ไีวเ้พื่อรบัใชม้นุษย ์เพราะฉะนัน้ จงึใช้
เป็นเสมอืนวตัถุที่เอามาทดลองได้ อย่างไรกต็ามสตัวเ์หล่านัน้ต้องน าเอามา
ใชดุ้จสิง่สรา้งของพระเจา้ ซึ่งถูกก าหนดไวเ้พื่อรบัใชม้นุษย์ แต่มนุษยไ์ม่ควร
ที่จะเอาไปใชอ้ย่างไม่ถูกต้อง210 ผลที่ตามมาจงึเป็นว่าการทดลองทุกอย่าง 
“ควรด าเนินการโดยค านึงถงึสตัว์ด้วยความรอบคอบโดยไม่ก่อให้เกดิการ
ทรมานทีไ่รป้ระโยชน์”211 
 

หลกัการของความเสีย่งทีพ่อสมควร 
 เมื่อไดส้รา้งหลกัประกนัต่างๆ เหล่านี้แลว้ การทดลองกบัมนุษยใ์นทำง
กำรแพทย์ต้องยดึหลกัของควำมเสีย่งทีม่อีตัรำพอสมควร กล่าวคือ ความ
สมดุลระหวา่งอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้และประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั 
 

คณะกรรมการจริยธรรม 
 ในบริบทที่มีความส าคญัดงักล่าวเป็นเหตุผลที่ดทีี่จะพิจารณากนัถงึ
ความคดิเหน็ของบุคคลผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องคุณสมบตัดิา้นจรยิธรรม  ปจัจุบนั
นี้ เราบรรลุถึงประเดน็นี้ได้โดยผ่านทางคณะกรรมกำรจรยิธรรมในการท า
การวิจัย เป็นความรับผิดชอบของผู้ท างานด้านการดูแลสุขภาพอนามยั
คาทอลกิ (แพทย์ พยาบาล เภสชักร จติตาภิบาล ผูเ้ชีย่วชาญด้านกฎหมาย
ในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ) ที่ควรจะอยู่ในคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบคุณค่า
และความชอบธรรมเชงิวทิยาศาสตร์ของแผนการวจิยัทดลอง และเพื่อให้
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มัน่ใจว่าสทิธแิละศกัดิศ์รขีองทุกคนทีม่สี่วนร่วมในการวจิยัดา้นชวีการแพทย์
นัน้จะไดร้บัการคุม้ครอง 
 

การยินยอมของผูเ้ข้าร่วมการวิจยั 
103. ประการทีส่อง จ ำเป็นตอ้งไดร้บักำรยนิยอมจำกผูเ้ขำ้ร่วมกำรวจิยั เขา 
“ต้องได้รบัการแจ้งถึงการทดลอง วตัถุประสงค์ของการทดลอง และความ
เสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่อาจเกดิขึน้ได้ เพื่อเขาจะได้ให้ความยินยอมหรอื
ปฏเิสธโดยรูต้วัและมเีสรภีาพ อนัทีจ่รงิแลว้ แพทยจ์ะมอี านาจและสทิธเิหนือ
ผูป้ว่ยกต็่อเมื่อผูป้ว่ยมอบอ านาจใหเ้ขาเท่านัน้”212 
 

การทดลองเพือ่จดุประสงคใ์นการรกัษาและเพือ่การค้นคว้าทาง
วิทยาศาสตร ์
 จ าเป็นต้องแยกแยะระหว่างการทดลองกบัผู้ป่วยเพื่อจุดประสงค์ใน
การรกัษาและการทดลองกบับุคคลที่มสีุขภาพดีหรือผู้ป่วยเพื่อความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ หรอืเพื่อประโยชน์ส าหรบัผูอ้ ื่น การรบัประกนัแบบเดยีวกนันี้
ประยุกต์ใชก้บัการวจิยัทางเภสชัวทิยาและศลัยกรรม และเพื่อการวจิยัเชงิ
นวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัยนีบ าบดัหรอืการใชเ้ซลลต์น้ก าเนิด 
 

เกณฑเ์กีย่วกบัผูป่้วย 
104. ในกำรทดลองกบัผู้ป่วยเพือ่วตัถุประสงค์ในกำรรกัษำ ต้องมีความ
สมดุลที่เหมาะสมโดยเปรยีบเทยีบอาการของผูป้่วยด้วยผลประโยชน์ที่อาจ
เป็นไปไดใ้นทางการแพทยข์องการทดลองยาหรอืวธิกีารรกัษา 
 ต้องมีการประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าโดยผู้วจิยัและคณะกรรมการ
จรยิธรรม นี่เป็นลกัษณะพื้นฐานของการสร้างความชอบธรรมเชงิจรยิธรรม
ส าหรบัการทดลองทางการแพทยท์ุกชนิด 
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การอนุญาตการขอความช่วยเหลือในวิธีการทีย่งัมีความเสีย่งอยู่ 
 ส าหรบัการประเมนินี้ต้องใช้หลกัการที่ได้กล่าวไว้แล้ว “หากยงัไม่มี
ทางรกัษาอื่นทีเ่พยีงพอ อนุญาตใหท้ าไดด้ว้ยความยนิยอมของผูป้ว่ย โดยใช้
วธิกีารทางการแพทย์ทีท่นัสมยัทีสุ่ด แม้ว่าวธิเีหล่านัน้จะยงัอยู่ในข ัน้ทดลอง
และอาจมคีวามเสี่ยง โดยการยอมรบัความเสี่ยงดงักล่าวของผู้ป่วยเท่ากบั
เป็นการแสดงความใจกวา้งเพื่อรบัใชม้นุษยชาต”ิ213  

ในกรณทีางการแพทยซ์ึ่งไม่มวีธิกีารรกัษาอื่นทีไ่ดร้บัการพสิูจน์มาแลว้ 
อาจด าเนินการต่อได้โดยได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือผู้แทนทาง
กฎหมายและการอนุมัติของคณะกรรมการจริยธรรม ในการประยุกต์ใช้
วธิกีารรกัษาทีย่งัอยู่ในข ัน้ทดลอง แมว้า่จะมคีวามเสีย่งสูงกต็าม214 
 

สนันิษฐานว่ายินยอมส าหรบัการทดลองในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 การทดลองทางการแพทย์ กำรถือว่ำเป็นควำมยินยอม จะน ามา
พิจารณาได้ก็แต่ในกรณีของกระบวนการทดลองที่ต้องด าเนินการใน
สถานการณ์ที่เร่งด่วนและฉุกเฉินกบัผูป้่วยซึ่งไม่สามารถเขา้ใจและตดัสนิใจ
ได ้และก าลงัทนทุกขท์รมานจากโรคซึ่งกระบวนการทดลองเป็นความเป็นไป
ได้แต่เพยีงประการเดยีวส าหรบัการรกัษา และการทดลองได้รบัการอนุมตัิ
ก่อนหน้านี้แล้วจากคณะกรรมการจริยธรรม ในภายหลังหากผู้ป่วยฟ้ืน
ความสามารถ (หรอืผูแ้ทนที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากการไร้ความสามารถ
ของผู้ป่วยยงัคงมอียู่) จะต้องได้รบัการบอกกล่าวเกี่ยวกบัการทดลองและ
ตอ้งยนืยนัวา่เขาจะเขา้ร่วมการทดลองนี้หรอืไม่ (ขอความยนิยอม) 
 

การทดลองกบับุคคลทีม่ีสขุภาพดีและหลกัการของความเป็นน ้ าหนึง่
ใจเดียวกนั 
105.  กำรทดลองทำงกำรแพทย ์ยงัสามารถท าไดก้บั บุคคลทีม่สีุขภำพด ีซึ่ง
เสนอตนเองด้วยความสมัครใจ “ที่จะสนับสนุนเพื่อความก้าวหน้าทาง
การแพทย์เพื่อประโยชน์ของชุมชน” นี่ เป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วย
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เหตุผลของความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนัของมนุษยแ์ละของครสิตชน ซึ่งแสดง
ใหเ้หน็ถงึกริยิาทีแ่สดงออกถงึการใหค้วามหมายและคุณค่า “ในการมอบบาง
สิง่ของตนเองภายในขอบเขตที่ก าหนดไวโ้ดยบรรทดัฐานทางศลีธรรม อาจ
เป็นประจกัษ์พยานแห่งความรกัเมตตาทีน่่ายกย่อง และเป็นโอกาสแห่งการ
เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณที่มีความส าคัญจนสามารถเสี่ยงที่ จะสูญเสีย
ความสามารถทางกายไปเลก็น้อย215 
 ไม่ว่าในกรณีใดๆ เป็นสิง่จ าเป็นเสมอที่ตอ้งระงบัการทดลอง หากการ
ประเมินในระดับกลางบ่งบอกถึงความเสี่ยงที่มากเกินไปหรือไม่ เกิด
ประโยชน์อย่างชดัเจน 
 

การทดลองกบัตวัอ่อนและทารกในครรภข์องมนุษย ์
106. เนื่ องจากต้องยอมรับว่าปจัเจกบุคคลที่อยู่ในระยะก่อนคลอดก็มี
ศกัดิศ์รีของบุคคลมนุษย์แล้ว กำรวจิยัและกำรทดลองเกีย่วกบัตวัอ่อนและ
ทำรกในครรภ์ของมนุษย์ ต้องอยู่ภายใต้บรรทดัฐานทางจรยิธรรมที่น ามาใช้
กบัทารกทีเ่กดิมาแลว้ทุกคน 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวจิยัโดยการสงัเกตปรากฏการณ์ในระหว่ำง
ตัง้ครรภ์ อนุญาตให้ท าได้ก็ต่อเมื่อ “มีความมัน่ใจทางศีลธรรมว่าจะไม่
ก่อให้เกิดอนัตรายต่อชวีติหรอืความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์และมารดา 
โดยมีเงื่อนไขว่าทัง้พ่อและแม่ให้ความยินยอมโดยอิสระกบักระบวนการ
ทดลองดงักล่าว”216  

ในมุมมองหนึ่ง กำรทดลองทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรแทรกแซงแบบใหม่ จะ
ท าได้ก็ต่อเมื่อมีข้อก าหนดเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง และมี
วตัถุประสงค์เพื่อการรักษาอย่างชดัเจน ในกรณีที่ไม่มีการรกัษาอื่นๆ ที่
เป็นไปได้เลย ส่วนในอกีมุมมองหนึ่ง “ต้องไม่มจีุดประสงค์อื่นแมจ้ะมคีุณค่า
ในตวัมนัเอง เช่น เห็นล่วงหน้าว่าจะมปีระโยชน์ทางวทิยาศาสตร์ ต่อผูอ้ ื่น 
หรอืต่อสงัคม กไ็ม่สามารถสรา้งความชอบธรรมใหก้ับการทดลองกบัตวัอ่อน



~ 81 ~ 

มนุษย์ทีย่งัมชีวีติหรอืทารกทีอ่ยู่ในครรภ์ไดไ้ม่ว่าจะเป็นภายในหรอืภายนอก
ครรภ์มารดา ความยนิยอมซึ่งปกตติ้องได้รบัในการทดลองทางการแพทยท์ี่
ท าในผู้ใหญ่ ไม่สามารถน าเอามาใช้ได้โดยพ่อแม่ ซึ่งไม่อาจท าลายความ
สมบูรณ์ทางกายภาพหรอืชวีติทารกในครรภ์โดยสมคัรใจได ้ยิง่กว่านัน้การ
ทดลองกบัตวัอ่อนและทารกในครรภ์มกัจะมคีวามเสี่ยงเสมอ และส่วนใหญ่
แลว้มกัจะน าไปสู่การคาดการณ์ได้วา่จะเกดิอนัตรายทางกายภาพหรอืแม้แต่
ความตายดว้ย การใชต้วัอ่อนหรอืทารกในครรภ์ดุจวตัถุหรอืเครื่องมอืในการ
ทดลองเป็นอาชญากรรมต่อศกัดิศ์รใีนฐานะมนุษยข์องพวกเขา” โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ “การรกัษาตวัอ่อนทีม่ชีวีติใหม้ชีวีติอยู่ในหลอดทดลองหรอืรงัไขเ่พื่อ
จุดประสงคใ์นการทดลองหรอืเพื่อการคา้ เป็นสิง่ทีข่ดักบัศกัดิศ์รตี่อความเป็น
มนุษยอ์ย่างสิน้เชงิ”217 
 

การทดลองกบัผูที้ม่ีความอ่อนแอ 
107. ในการทดลองทางการแพทย์ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกบัการมี
ส่วนร่วมของบุคคลทีม่คีวำมอ่อนแอ เพราะการทีย่งัตอ้งขึน้กบัผูอ้ ื่น (นกัเรยีน 
นักโทษ ทหาร) การไม่มคีวามปลอดภยัทางสงัคม ความยากจน (คนที่ไม่มี
บ้าน คนว่างงาน ผู้อพยพ) หรือผู้ด้อยการศกึษา ซึ่งอาจเป็นการยากที่จะ
ไดม้าซึ่งการยนิยอมทีถู่กตอ้ง 
 ในประเทศเกิดใหม่หรือประเทศที่ก าลังพัฒนาเป้าหมายของการ
ทดลองทางการแพทยห์รอืทางวทิยาศาสตร ์ประการแรกและส าคญัทีสุ่ดที่จะ
เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัประชากรท้องถิ่นที่เกี่ยวขอ้ง เกณฑ์ทางวทิยาศาสตร์
และจรยิธรรมทีน่ ามาประเมนิและด าเนินการทดลองในประเทศเกดิใหม่หรอื
ประเทศที่ก าลงัพฒันาต้องเป็นเกณฑ์เดียวกนักบัที่ใช้ทดลองในประเทศที่
พฒันาแลว้ 
 กำรทดลองในประเทศทีเ่กิดใหม่และประเทศทีก่ ำลังพัฒนำ ต้อง
ด าเนินการดว้ยความเคารพต่อขนบประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถิน่ และควร
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ไดร้บัการอนุมตัลิ่วงหน้าทัง้จากคณะกรรมการจรยิธรรมแห่งชาตขิองประเทศ
ผูส้นบัสนุน หรอืจากคณะกรรมการจรยิธรรมทอ้งถิน่ 
 

การทดลองกบัสตรีทีม่ีศกัยภาพในการมีบุตร 
108.  ในกำรทดลองทำงกำรแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกบัการ
รกัษาผูป้่วยหนกั ซึ่งยงัไม่มกีารรกัษาที่เป็นผลในขัน้ทดลอง อาจรวมถงึฝา่ย
หญิงทีม่ีศกัยภำพทีจ่ะให้ก ำเนิดบุตรและฝ่ายชายด้วย หากมีความเสี่ยงที่
เป็นไปไดใ้นกรณขีองการตัง้ครรภ์ ผูป้ว่ยตอ้งตระหนกัถงึความเสีย่งเหล่านัน้
ก่อนตดัสนิใจจะเขา้ร่วมในการทดลอง โดยรูว้า่พวกเขาตอ้งหลกีเลีย่งการเริม่
ตัง้ครรภ์จนกวา่ผลกระทบทีเ่ป็นอนัตรายจากการรกัษาจะสิน้สุดลง  
 แพทย์หรอืผูส้นับสนุนเชงิพาณิชย์ของการวจิยัทดลองไม่สามารถรอ้ง
ขอใหม้กีารใชก้ารคุมก าเนิด หรอืรา้ยกวา่นัน้ ใหม้กีารใชว้ธิที าแทง้ในฐานะที่
เป็นเงื่อนไขส าหรบัการมสี่วนร่วมในการทดลองนี้ 
 

การบริจาคอวยัวะและเน้ือเยื่อและการปลูกถา่ย 
คณุค่าทางศีลธรรมของการบริจาคและการปลูกถ่ายอวยัวะ 
109. ความก้าวหน้าและการปลูกถ่ายอวยัวะกนัอย่างกวา้งขวางในปจัจุบนั 
ท าให้มกีารรกัษาและการฟ้ืนฟูผูป้่วยที่มอีาการหนัก ซึ่งมฉิะนัน้แล้วกไ็ด้แต่
รอวนัตาย หรอืมชีวีติทีเ่จบ็ปวดทรมานและชว่ยเหลอืตวัเองไม่ได้ 218 
 การบรจิาคและการปลูกถ่ายอวยัวะเป็นการแสดงออกทีม่คีวามหมาย
ยิ่งต่อกำรรบัใชช้วีติและควำมเป็นน ้ ำหนึง่ใจเดยีวกนัที่ท าให้มนุษย์มีความ
ผูกพนักนั และพวกเขากเ็ป็น “ประจกัษ์พยานแห่งความรกัเมตตาในรูปแบบ
พิเศษ”219 ด้วยเหตุนี้  จึงมีคุณค่าทางศีลธรรมที่สร้างความชอบธรรมให้
น ามาใชไ้ดใ้นทางการแพทย ์
110.  การแทรกแซงทางการแพทย์ของการปลูกถ่ายเป็น “สิ่งที่แยกไม่ได้
ออกจากการกระท าของมนุษยผ์ูบ้รจิาค”220 อนัทีจ่รงิ ในการบรจิาคอวยัวะ ผู้
บรจิาคยนิยอมอย่างใจกวา้งและอย่างอสิระใหต้ดัอวยัวะของตนออกไปได้ 
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ความยินยอมให้น าเอาอวยัวะบางส่วนจากผูม้ีชีวิต 
 เมื่อมีการน าเอำอวยัวะบำงส่วนออกมำจำกผูบ้รจิำคทีย่งัมีชวีติ กำร
ยนิยอมต้องได้มาจากผูบ้รจิาคที่สามารถแสดงออกถงึความประสงค์นี้ด้วย
ตนเอง221 ควรให้ความสนใจเป็นพเิศษต่อผูบ้รจิาคโดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ี่มี
สภาพอ่อนแอ 
 

ความยินยอมให้เอาอวยัวะบางส่วนจากศพ 
 เมื่อมกีารน าเอำอวยัวะบำงส่วนออกมำจำกศพ การยนิยอมต้องท า
ก่อนที่ผูบ้รจิาคสิ้นใจ หรอืได้รบัการยนิยอมจากผูท้ีเ่ป็นผูแ้ทนตามกฎหมาย 
ความก้าวหน้าด้านชีวการแพทย์ “ท าให้ผู้คนสามารถวางแผนล่วงหน้า 
ตามกระแสเรยีกแห่งความรกัใหเ้ป็นไปได้หลงัความตายของเขา” สิง่นี้ควรน า
ผู้คนให้ “บริจาคอวัยวะบางส่วนก่อนที่จะตาย ซึ่งจะมีผลได้ก็ต้องหลัง 
ความตายเท่านัน้” นี่เป็น “การกระท าแห่งควำมรกัทีย่ิง่ใหญ่ทีม่อบชวีติให้แก่
ผูอ้ ื่น”222 
 

คณุสมบติัคนกลางของการแทรกแซงทางการแพทย ์
111.  ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ “เศรษฐกิจ” การเสียสละด้วยความรัก
เมตตา การปลูกถ่ายอวยัวะทางการแพทย์และแมก้ระทัง่การถ่ายเลอืดแบบ
ธรรมดา “ต้องไม่แยกออกจากการมอบตนเองของผูบ้รจิาคจากความรกัที่ให้
ชวีติ”223  

ตรงนี้ผู้ท างานด้านการดูแลสุขภาพอนามยั “กลายเป็นคนกลางของ
บางสิ่งที่มีความส าคญัเป็นพเิศษนัน่คอื ของขวญัแห่งตนเองซึ่งบุคคลหนึ่ง
กระท าแมห้ลงัความตายเพื่อคนอื่นจะมชีวีติอยู่”224 “เป็นหนทางทีถู่กตอ้งทีจ่ะ
ท าได้จนกว่าวิทยาศาสตร์จะสามารถค้นพบรูปแบบใหม่อื่นๆ และการ
บ าบดัรกัษาที่ก้าวหน้ากว่า ต้องเป็นการสร้างและแผ่ขยายวฒันธรรมแห่ง
ความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนัทีเ่ปิดใหทุ้กคนและไม่กดีกนัผูใ้ด”225 
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การปลูกถ่ายทีเ่กีย่วข้องกบับุคคลคนเดียวกนั 
112.  กำรปลูกถ่ำยเนื้อเยือ่ทีไ่ด้จำกตวัเอง ซึ่งการตดัและการปลูกถ่ายนัน้
ด าเนินการกับบุคคลเดียวกัน มีความชอบธรรมโดยหลักการของความ
สมบูรณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าได้เพื่อใช้อวยัวะส่วนหนึ่งไปท าให้อวยัวะทัง้ครบมี
ความสมบูรณ์ 
 

การปลูกถ่ายเซลลเ์น้ือเยือ่รงัไข่ 
 รูปแบบหนึ่งของการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อที่ได้จากตนเองเกี่ยวข้องกับ
เซลล์เนื้อเยือ่รงัไข่ด้วย ซึ่งถ่ายมาจากบุคคลก่อนที่จะมกีารรกัษาด้วยเคมี
บ าบัด  หรือ การฉายรังสี ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นอันตรายต่อการ
ตัง้ครรภ์ต่อไปในอนาคต  การรกัษาไวแ้ละการถ่ายโอนเนื้อเยื่อรงัไข่กลบัไป
ทีเ่ดมิเป็นทีย่อมรบัไดใ้นหลกัการ 
 

การปลูกถ่ายจากบุคคลหนึง่สู่อีกบุคคลหนีง่ / ค าอธิบายถึงหลกัการ
ความเป็นน ้ าหนึง่ใจเดียวกนั 
113.  กำรปลูกถ่ำยจำกบุคคลอืน่ ซึ่งมีการตดัอวยัวะประเภทเดยีวกนัจาก
บุคคลหนึ่งไปใหอ้กีบุคคลหนึ่งจะชอบดว้ยกฎหมาย ด้วยหลกัการแห่งความ
เป็นน ้ าหนึ่งใจเดียวกันซึ่งท าให้มนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกัน  “ด้วยเทคนิค
ความก้าวหน้าของการปลูกถ่ายอวยัวะ ซึ่งเริม่ต้นจากการถ่ายเลอืด มนุษย์
ไดพ้บวธิทีีจ่ะอุทศิตนเองและเลอืดและร่างกายของตนเอง เพื่อวา่ผูอ้ ื่นอาจจะ
มชีวีติอยู่ต่อไป ต้องขอบคุณวทิยาศาสตร์ และการอบรมวชิาชพี และความ
มุ่งมัน่ของแพทย ์และผูท้ างานดา้นการดูแลสุขภาพอนามยั ส าหรบัความทา้
ทายใหม่ๆ ที่พวกเขาเสนอ เราถูกท้าทายให้ต้องมีความรกั ‘จนถึงที่สุด’ 
(เทียบ ยน. 13:1) แต่ต้องอยู่ภายในขอบเขตจ ากดัซึ่งห้ามเกินขอบเขตที่
ก าหนด เป็นขอบเขตจ ากดัทีธ่รรมชาตมินุษยเ์องไดว้างไว”้226 
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เกณฑก์ารอนุญาตในการจดัหาอวยัวะจากผูบ้ริจาคทีมี่ชีวิตหรือจากศพ 
114.  อวยัวะสามารถจดัหาได้จากผู้บริจำคทีย่งัมีชวีติหรือจำกศพในการ
ปลูกถ่ายจากผู้อื่น ในกรณีแรกการปลูกถ่ายอวยัวะเป็นการถูกต้องทาง
กฎหมาย “ถา้อนัตรายและความเสีย่งดา้นร่างกายและจติใจทีผู่ใ้หอ้าจตอ้งรบั
มอีตัราส่วนทีเ่หมาะสมเมื่อเทยีบกบัผลดทีีผู่ข้อรบับรจิาคไดร้บั นอกจากนัน้ 
ทางศลีธรรมยงัไม่อาจยอมรบัการผา่ตดัอวยัวะทีเ่ป็นเหตุใหทุ้พพลภาพ หรอื
อาจท าใหเ้กดิความตายโดยตรงได ้แมว้า่การท าเชน่นี้จะมขี ึ้นเพื่อชะลอความ
ตายของผูอ้ื่นไดก้ต็าม”227 
 ในกรณีที่สอง เราไม่ไดด้ าเนินการกบับุคคลทีย่งัมชีวีติ แต่ด าเนินการ
กบัศพ ซึ่งยงัควรต้องให้ความเคารพในฐานะที่เป็นศพของมนุษย์ แต่ไม่มี
ศกัดิศ์รีของความเป็นบุคคลหรือมีคุณค่าของบุคคลที่มีชวีติแล้ว “ศพตาม
ความหมายของค าไมไ่ดเ้ป็นบุคคลทีม่สีทิธอิกีต่อไป เพราะขาดบุคลกิภาพซึง่
สามารถที่จะมสีทิธไิด้แต่เพยีงอย่างเดียว”  ดงันัน้ เพื่อที่จะน าเอามาใชใ้ห้
เป็นประโยชน์จงึไม่เป็นสิง่ทีน่่าต าหนิในทางศลีธรรม และยิง่กวา่นัน้เป็นการ
มีคุณธรรม” เป็นการตดัสนิใจ “ที่จะต้องไม่ประณาม แต่ควรที่มีความชอบ
ธรรมอย่างเห็นได้ชดั”228 แต่ประเด็นนี้ต้องมีการยินยอมของผู้ตายที่ให้ไว้
ก่อนสิ้นใจ หรอืมฉิะนัน้กต็้องไม่มขีอ้ขดัขอ้งจากผูแ้ทนตามกฎหมายของเขา 
การบรจิาคอวยัวะหลงัจากตายแลว้เป็นสิง่ทีอ่นุญาตใหท้ าได้ 229 
 

การวินิจฉัยทีม่ ัน่ใจได้ 
 เป็นสิ่งจ าเป็น ที่จะต้องมัน่ใจว่าก าลงัจดัการกบัศพ เพื่อให้แน่ใจว่า 
การเคลื่อนย้ายอวยัวะนัน้ไม่ได้เป็นสาเหตุหรือเป็นการกระท าที่เร่งให้
เสยีชวีติ การเคลื่อนยา้ยอวยัวะจากศพจะชอบธรรมต่อเมื่อมกีารวนิิจฉยัทีแ่น่
ชดัเกี่ยวกบัการเสยีชวีติของผูบ้รจิาค ดงันัน้ “หน้าที่ที่ต้องดูแล ‘ศพ’ จะต้อง
ไม่มีการกระท าใดๆ จนกระทัง่มีการพิสูจน์อย่างเพียงพอแล้วว่าผู้บริจาค
เสยีชวีติแลว้”230 
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การลงความเหน็ว่าตาย 
115.  การเคลื่อนย้ายอวยัวะที่ส าคัญออกจากศพ น าไปสู่ปญัหาของการ
วนิิจฉยัดว้ยความแน่ใจวา่ตายแลว้ในรูปแบบใหม่ 
 มนุษย์เขา้ใจว่าความตายเป็นการเน่าเป่ือย การสิ้นสุด หรอืการแตก 
สลาย231 “ประกอบด้วยการแตกสลายของการรวมกันในความเป็นหนึ่ง
เดยีวกนัของตวับุคคล”232 “แน่นอนว่าการท าลายนี้ไม่ไดม้ผีลอย่างสิน้เชงิต่อ
ตวัมนุษยท์ัง้ครบ ความเชือ่ของครสิตชน และไม่ใชต่ามล าพงั ณ ทีน่ี้  ยนืยนั
ถงึวญิญาณของมนุษยม์ชีวีติต่อไปหลงัจากความตาย”233 
 

เกณฑก์ารลงความเหน็ว่าตาย 
 “ความตายของบุคคล . . .  เ ป็นเหตุการณ์ซึ่ งไม่มีเทคนิคทาง
วทิยาศาสตร์หรอืวธิกีารที่ชดัเจนที่สามารถระบุไดโ้ดยตรง แต่ประสบการณ์
ของมนุษย์แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการตายเกิดขึ้น  สัญญาณทางชีวภาพ
บางอย่างจะตามมาอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งทางการแพทย์ได้เรยีนรู้ที่ต้อง
ยอมรบัด้วยความแม่นย าที่เพิม่ขึน้ ในแง่นี้ ‘เกณฑ์’ ส าหรบัตรวจสอบความ
ตายที่ใชโ้ดยแพทย์ การตายได้เกดิขึน้ในทุกวนันี้ ไม่ควรเขา้ใจว่าเป็นเพยีง
เรื่องการวนิิจฉยัทางเทคนิควทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัชว่งเวลำทีแ่น่นอนของการ
เสียชีวิตของบุคคล แต่เป็นวิธีที่ปลอดภัยทางวิทยาศาสตร์ในการระบุ
สญัญาณทางชวีภาพทีบุ่คคลนัน้เสยีชวีติอย่างแน่นอน”234 
 

เครือ่งหมายของความตายทางการแพทย ์
 จากมุมมองทางชีวการแพทย์ ควำมตำยประกอบด้วยกำรสูญเสีย
ทัง้หมดของกำรรวมตวักนัของควำมเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัทัง้หมด ซึง่เป็น
อวยัวะทัง้ปวงของมนุษย ์การสงัเกตทางการแพทย์และการแปลความหมาย
ของสัญญาณของการสลายตัวนี้  ไม่เกี่ยวข้องกับศีลธรรม แต่เกี่ยวกับ
วทิยาศาสตร์ ขึน้อยู่กบัทางการแพทย์ที่ต้องก าหนดเครือ่งหมำยของควำม



~ 87 ~ 

ตำยอย่างชดัเจนทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้เมื่อมกีารก าหนดทางการแพทย ์มคีวาม
เป็นไปได้ที่จะตอบค าถามทางศีลธรรม และความขดัแย้งที่เกิดขึ้นจาก
เทคโนโลยใีหม่และทางเลอืกในการรกัษาในแง่ของการประเมนินี้ 
116.  “เป็นความจริงที่ทราบกันดีว่า บางครัง้ที่ว ิธีการทางวิทยาศาสตร์
บางอย่างในการเข้าถึงการสืบหาความตายได้เปลี่ยนความส าคัญจาก
สญัญาณหวัใจและระบบทางเดนิหายใจแบบดัง้เดมิ ไปสู่สิง่ที่เรยีกว่าเกณฑ์
ทำงระบบประสำท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการใช้กฎเกณฑ์ตามมาตรฐานที่
ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน ในวงการทัว่ไปของฝ่ายวทิยาศาสตร์นานาชาต ิว่า
การหยุดท างานอย่างสมบูรณ์ทีไ่ม่หวนกลบัของการท างานของสมอง (สมอง
ใหญ่ สมองส่วนซ้าย และแกนกลางของสมอง)  ดังนั ้น จึงถือว่าเป็น
เครื่องหมายอวยัวะของบุคคลนัน้ได้สูญเสยีความสามารถในการผสานกนั
หมดแลว้ 
 

สญัญาณทางสมองและสญัญาณหวัใจและระบบทางเดินหายใจ 
 “เกี่ยวกบัมาตรการที่ใชก้นัในทุกวนันี้เพื่อที่จะทราบว่าบุคคลนัน้ตาย
จริงหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นสญัญาณทางสมองหรือสญัญาณหัวใจและระบบ
ทางเดนิหายใจที่เคยปฏบิตักินัเรื่อยมา พระศาสนจกัรไม่มกีารตดัสินใจดา้น
เทคนิค  พระศาสนจักรจ ากัดตนอยู่ก ับหน้าที่ต่อพระวรสารในการ
เปรยีบเทยีบขอ้มูลที่ได้มาจากวทิยาศาสตร์การแพทย์ กบัความเขา้ใจของ
ครสิตชนในเรื่องความเป็นหนึ่งเดยีวของบุคคล โดยชีใ้หเ้หน็ถงึความละมา้ย
คล้ายกนัและความเป็นไปได้ทีจ่ะเป็นความขดัแย้งซึ่งสามารถก่อให้เกดิการ
ขาดความเคารพต่อศกัดิศ์รขีองมนุษย”์235 
 

ความชอบธรรมของเกณฑท์างระบบประสาท 
 หากขอ้มูลทางวทิยาศาสตรใ์หห้ลกัฐานยนืยนัวา่ มนัสมองทัง้หมดตาย
แล้วและเครื่องหมายที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ แสดงให้เหน็อย่างแน่ชดัว่าความเป็น
เอกภาพของอวยัวะทัง้สิ้นได้สูญเสียไปหมดแล้วอย่างถาวร เมื่อนัน้กอ็าจ
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ประกาศได้ว่าเป็นกำรตำยของระบบประสำทจนหมดสิ้นแล้ว “หากมีการ
น าเอาวธิีการเยียวยาที่ค้นคว้าใหม่มาใช้อย่างจริงจงัดูเหมือนจะไม่ขดัต่อ
องค์ประกอบที่ส าคญัของมนุษยวทิยา ดงันัน้ ผูท้ างานด้านการดูแลสุขภาพ
อนามยัทีม่คีวามรบัผดิชอบอย่างมอือาชพีในการรบัรองความตายสามารถใช้
เกณฑเ์หล่านี้ในแต่ละกรณ ีเพื่อเป็นพืน้ฐานการมาถงึระดบัความเชือ่มัน่ทาง
จรยิธรรม ซึ่งการสอนทางศลีธรรมอธบิายวา่เป็น ‘ความเชือ่มัน่ทางศลีธรรม’ 
ความเชื่อมัน่ทางศลีธรรมนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่จ าเป็นและเพียงพอส าหรบั
แนวทางปฏิบตัิที่ถูกต้องตามหลกัจริยธรรม เฉพาะในกรณีที่มีความมัน่ใจ
ดงักล่าวเท่านัน้และเมื่อได้รบัการยินยอมจากผู้บรจิาคหรอืผู้แทนที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายของผูบ้รจิาคแลว้เท่านัน้ จงึจะเป็นความชอบธรรมทางศลีธรรม
ทีจ่ะใชก้ระบวนการเทคนิคใหม่ซึ่งเป็นสิง่จ าเป็นในการตดัชิน้ส่วนอวยัวะเพื่อ
การปลูกถ่าย”236 
 

หลกัการของการป้องกนัต้องมาก่อนเสมอ 
 “ในบริบทดงักล่าวเช่นว่านี้  ความจรงิแล้ว ต้องไม่มขีอ้สงสยัแม้แต่
น้อยของการใช้ความคดิเหน็ของตนเองและเมื่อยงัไม่มีความมัน่ใจ ความ
ระมดัระวงัต้องมาก่อน นี่คอืเหตุผลที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสรมิการวิจยั
และมกีารไตร่ตรองแบบสหวทิยาการ เพื่อใส่ความคดิเหน็ของประชาชนให้
ได้ทราบความจรงิอย่างโปร่งใสที่สุด เกี่ยวกบัความซบัซ้อนในการปลูกถ่าย
ทัง้ในดา้นของมนุษยวทิยา สงัคม จรยิธรรม และการตดัสนิใจ”237 
 

การเอาอวยัวะจากผูบ้ริจาคท่ียงัเป็นเดก็ 
การตรวจพิสจูน์อย่างถกูต้องด้านสญัญาณทางการแพทย ์
117.  ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษในกำรจดัหำอวยัวะจำกผู้บริจำคทีเ่ป็นเด็ก 
เพราะความจ าเป็นที่ตอ้งใชม้าตรการที่ก าหนดไวเ้ป็นพเิศษส าหรบัพสิูจน์วา่
เด็กตายไปแล้วหรือยงั และเพราะสถานการณ์ทางจติวทิยาที่ละเอยีดอ่อน
ของบดิามารดา ทีต่อ้งใหก้ารยนิยอมในการตดัอวยัวะบางส่วนออกไป ความ
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ต้องการอวยัวะจากผูบ้รจิาคทีเ่ป็นเดก็ ไม่สามารถแสดงเหตุผลอนัสมควรใน
การละเลยการตรวจพสิูจน์อย่างถูกต้องด้านสญัญาณทางการแพทย์ถงึการ
เสยีชวีติของผูป้ว่ยเดก็ 
 

การปลูกถา่ยอวยัวะหรอืเน้ือเยื่อจากสตัว ์
เกณฑที์อ่นุญาตให้ท าได้ 
118.  ยงัคงมกีารอภปิรายกนัอย่างต่อเนื่องเกีย่วกบัความเป็นไปไดซ้ึ่งยงัคง
ก าลงัอยู่ในข ัน้ทดลองทีจ่ะแกป้ญัหาของการไดร้บัอวยัวะส าหรบัการปลูกถา่ย
ให้มนุษย์ โดยหนัไปใช้การปลูกถ่ายอวยัวะหรือเนื้อเยื่อจากสตัว์ กล่าวคอื 
กำรปลูกถ่ำยอวยัวะและเนื้อเยือ่ทีไ่ด้จำกสตัว ์ “เพื่อให้การปลูกถ่ายอวยัวะ
หรือเนื้อเยื่อจากสัตว์ชอบธรรม อวยัวะที่ปลูกถ่ายต้องไม่ท าลายความ
สมบูรณ์ของอตัลกัษณ์ทางจติวทิยาและพนัธุกรรมของผูท้ีไ่ดร้บั และจะตอ้งมี
การพิสูจน์เป็นความเป็นไปได้ทางชวีภาพแล้วว่าการปลูกถ่าย จะประสบ
ความส าเรจ็และจะไม่เผยให้เหน็ถงึความเสี่ยงที่มากเกนิไป”238  ยิง่กว่านัน้ 
จ าเป็นต้องให้ความเคารพต่อสตัว์ที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการนี้  ด้วยการ
ปฏบิตัติามเงื่อนไขบางประการ “ตอ้งป้องกนัมใิหส้ตัวต์อ้งไดร้บัความทรมาน
ที่ไม่จ าเป็น จะต้องเคารพเกณฑ์ที่จ าเป็นและความสมเหตุสมผลที่แท้จรงิ 
และต้องหลีกเลี่ยงการดัดแปลงพันธุกรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงความ
หลากหลายทางชวีภาพ และความสมดุลของสายพนัธุ์ในโลกของสตัว”์239 
 

การปลูกถา่ยและอตัลกัษณ์ส่วนบุคคล 
การผิดศีลธรรมในกรณีของอวยัวะบางอย่าง  
119.  ไม่ใชอ่วยัวะทุกอย่างสามารถบรจิาคได ้จากมุมมองทางดา้นจรยิธรรม 
สมองและอวยัวะสบืพนัธุถ์ูกหา้มมใิหม้กีารปลูกถ่าย ตราบเท่าทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
อตัลกัษณ์และกำรให้ก ำเนิดของบุคคล อวยัวะเหล่านี้มีความเชื่อมโยงใน
ลกัษณะเฉพาะกบัความมีเอกลกัษณ์เฉพาะของบุคคล ซึ่งการแพทย์ต้อง
ป้องกนั 
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การละเมิดในการปลูกถา่ย 
ห้ามการค้าอวยัวะ 
120.  การขายอวยัวะและการยอมรบัการเลือกปฏิบตัิ หรือการใช้เกณฑ์
ประโยชน์เป็นส าคญัในการเลอืกผูท้ี่รบัการปลูกถ่ายเป็นความขดัแยง้กนักบั
ความหมายพื้นฐานของของขวญัจากผู้บรจิาค เมื่อเป็นเช่นนี้จงึผดิกฎทาง
ศีลธรรม กำรละเมิดในกำรปลูกถ่ำยและกำรค้ำอวยัวะ ซึ่งบ่อยครัง้จะ
เกี่ยวข้องกบับุคคลที่มคีวามอ่อนแอมากที่สุด เช่น เด็ก “วทิยาศาสตร์และ
การแพทย์ต้องพร้อมที่จะร่วมกนัในการปฏิเสธการปฏิบตัิที่ยอมรบัไม่ได้นี้ 
ดงันัน้ พวกเขาต้องพร้อมใจกนัประณามการกระท าดงักล่าวว่าเป็นสิ่งที่น่า
รงัเกยีจอย่างยิง่”240 

 

รปูแบบต่างๆ ของการพึ่งพา 
การเพิม่มากข้ึนของปรากฏการณ์การพึง่พา 
121.  การพึง่พาในบรบิทของการแพทยแ์ละการดูแลสุขภาพอนามยัเป็นการ
พึ่งสารหรือผลิตภัณฑ์จนเคยชนิ เช่น ยาเสพติด แอลกอฮอล์ สารเสพตดิ 
หรอืบุหรี่ ซึ่งแต่ละคนประสบกบัความต้องการที่ไม่สามารถระงบัและกดีกนั
ได ้ซึ่งสามารถท าใหเ้กดิการรบกวนจติใจและร่างกาย 

ปรากฏการณ์ของการพึ่งพาในสงัคมของเรานัน้น่าเป็นห่วงมากขึน้ 
และในบางกรณีเป็นความจรงิที่น่าเศร้า ในมุมมองหนึ่ง เกี่ยวกบัวกิฤตของ
ค่ำนิยมและควำมหมำยทีส่งัคมและวฒันธรรมร่วมสมยัต้องประสบ241 และใน
อกีมุมมองหนึ่ง จากควำมเครยีดและความผดิหวงัที่เกดิจากความต้องการ
การมีประสิทธิภาพอย่างไม่หยุดยัง้  เพื่อความมีประสิทธิภาพในการ
เคลื่อนไหว และการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั และการไม่เปิดเผย
ของการมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคม  
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ความเลวรา้ยทีเ่กดิจากรูปแบบต่างๆ ของการพึง่พาและการรกัษาการ
พึ่งพา มิใช่ในขอบเขตเฉพาะทางการแพทย์  แต่มีวธิีการป้องกนัและการ
รกัษาในตวัของมนัเอง 
 

การพึ่งพายาเสพติด 
สาเหตุของการพึง่พายาเสพติด 
122.  กำรพึง่พำยำเสพติดเป็นการแสดงถึงการสูญเสียความหมายและ
คุณค่าในชวีติ จนถงึจุดที่ท าใหอ้ยู่ในความเสี่ยง หลายกรณีของการเสยีชวีติ
จากกำรใชย้ำเกนิขนำด พูดตรงๆ คอื เป็นการอตัวนิิบาตกรรมอย่างแทจ้รงิ  
 

การประเมินจริยธรรมของการพึง่พายาเสพติด / แนวทางการรกัษา 
123.  จากมุมมองทางศลีธรรม การใชย้าเสพตดิไปในทางทีผ่ดิ “เป็นการไม่
ชอบธรรมเสมอ เพราะหมายถงึการปฏเิสธที่ปราศจากความชอบธรรมและ
เหตุผลทีจ่ะคดิ ทีจ่ะตัง้ใจ และทีจ่ะปฏบิตัิในฐานะทีเ่ป็นบุคคลทีม่เีสรภีาพ”242 
การตดัสนิว่าการใชย้าเสพตดิเป็นสิง่ไม่ชอบธรรมนัน้ไม่ใช่เป็นการตดัสินที่
ประณามบุคคลที่ประสบกบัสภาพของการพึ่งพาของการ “ตกเป็นทาส”243 
การเน้นความผดิทางศลีธรรม หรอืการลงโทษตามกฎหมายไม่ใชห่นทางทีจ่ะ
ท าให้ผูเ้สพแกไ้ขได ้การเลกิยาไดต้้องมพีืน้ฐานอยู่ในการไดค้นืมาซึ่งคุณค่า
โดยไม่ปกปิดความรบัผดิชอบทางศลีธรรมที่แท้จรงิ ทางสู่การคนืสภาพ ใน
ส่วนของผูท้ี่ตดิยาซึ่งส่งเสรมิความเป็นอสิระของตนเพื่อประโยชน์ของเขาใน
การกลบัคนืสู่ครอบครวัและสงัคม ซึ่งหมายความวา่ การลา้งพษิเป็นมากกวา่
การรกัษาทางการแพทย ์เป็นการแทรกแซงของมนุษยแ์บบบูรณาการ244 
 

การติดยาเสพติดเป็นปรปักษ์ต่อชีวิต 
124.  การติดยาเสพติดเป็นปรปกัษ์ต่อชวีติ “เราไม่สามารถที่จะกล่าวถึง 
‘อิสรภาพในการเสพยา’ หรือ ‘สิทธิในการใช้ยาเสพติด’ เพราะมนุษย์ไม่มี
สิทธิที่จะท าร้ายตนเอง และต้องไม่สลดัศกัดิศ์รีของตนที่พระเจ้าทรงเป็นผู้
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ประทานให้ทิ้งไป”245 ยิ่งกว่านัน้ เขาไม่มีสิทธิที่จะท าให้ผู้อื่นต้องจ่ายเงิน
ส าหรบัการเลอืกของเขา 
 

โรคพิษสุราเรือ้รงั 
การประเมินทางจริยธรรมของโรคพิษสรุาเรื้อรงั 
125.  สุราสามารถเป็นผลร้ายต่อสุขภาพ ความจรงิการดื่มสุราที่มากเกนิไป
มแีนวโน้มทีจ่ะส่งผลใหเ้กดิโรคพษิสุราเรือ้รงั ซึ่งเป็นการแสดงออกใหเ้หน็ถงึ
การพึ่งพาเนื่องจากการดื่มอย่างต่อเนื่อง และในปรมิาณที่สูงขึน้ การตดิสุรา
จนขาดไม่ไดแ้ละการพึ่งพาโดยไม่ค านึงถงึหน้าที่ทางศลีธรรมในการปกป้อง
และดูแลรกัษาสุขภาพรวมถึงชวีติของตนด้วย อนัที่จรงิ มนัส่งผลกระทบที ่
เป็นอนัตรำยอย่ำงมำกต่อสุขภาพทางร่างกาย สุขภาพจติ และสุขภาพฝ่าย
วญิญาณของบุคคลด้วย นอกจากนี้โรคพษิสุราเรื้อรงัมผีลกระทบทางสงัคม
ด้วยเช่นกนั เนื่องจากเป็นสาเหตุของอุบตัิเหตุบนท้องถนนและที่ท างาน 
สามารถกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว และส่งผลกระทบต่อ
ลูกหลานของบุคคลนัน้ โรคพษิสุราเรือ้รงัทีแ่พร่หลายในบางประเทศและบาง
ภูมภิาค ท าให้เป็นภยัทางสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ที่น่าเป็นห่วงคอื มกีาร
ดื่มแอลกอฮอลเ์พิม่ขึน้ในกลุ่มสตรแีละเยาวชนผูเ้ริม่ดื่มตัง้แต่อายุยงัน้อย ซึ่ง
มผีลต่อการเจรญิเตบิโตทางร่างกายของพวกเขา246 
 

มาตรการฟ้ืนฟสูู่ความเป็นมนุษยที์ส่มบูรณ์ 
126.  ภัยทำงสังคมนี้ควรโน้มน้าวให้ผู้มีหน้าที่ร ับผิดชอบกิจกรรมและ
นโยบายด้านการดูแลสุขภาพอนามยั และผู้ท างานด้านการดูแลสุขภาพ
อนามยัให้ช่วยกนัส่งเสรมิการล้างพษิและสถานที่บ าบดั รวมทัง้กลยุทธ์ใน
การป้องกนั โดยการเอาใจใส่เป็นพเิศษต่อเยาวชน ผูต้ดิสุราเรือ้รงัเป็นผูป้่วย
ที่ต้องการการรกัษาทางการแพทย์ พร้อมกบัความช่วยเหลอืด้วยความเป็น
หนึ่งเดียวกนัและการช่วยเหลอืทางจติบ าบดั จ าเป็นต้องมมีาตรการท าให้
พวกเขาไดร้บัการฟ้ืนฟูสู่ความเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ 
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การพึ่งพายาสูบ 
การประเมินด้านจริยธรรมของการพึง่พายาสบู 
127.  ในขณะนี้ การวจิยัทางการแพทยไ์ดย้นืยนัถงึอนัตรายของการสูบบุหรี่
ที่มีผลต่อสุขภาพ มนัท าลายสุขภาพของผู้สูบ (ผู้สูบโดยตรง) รวมถึงผู้ที่
หายใจสูดเอาควนับุหรี่ของผูสู้บเขา้ไป (ผูสู้บบุหรีม่อืสอง) ปจัจุบนับุหรี่เป็น
สาเหตุส าคญัประการหนึ่งของการเสยีชวีติในโลก ด้วยเหตุนี้ การสูบบุหรีจ่งึ
ก่อใหเ้กดิปญัหาทางศลีธรรมอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ 
 การสูบบุหรีก่ าลงัแพร่หลายมากขึน้ในหมู่เยาวชนและสตร ีโดยเฉพาะ
วยัรุ่นทีม่คีวามอ่อนไหวต่อภาวะพึง่พา และไดร้บัผลกระทบทีเ่ป็นอนัตรายตอ่
ร่างกายและจิตใจจากยาสูบ ผู้ที่รบัผดิชอบนโยบายการดูแลสุขภาพและผู้
ท างานด้านการดูแลสุขภาพอนามยั จะต้องไม่เพกิเฉยต่อขอ้เทจ็จรงิเหล่านี้ 
พวกเขามีหน้าที่ต้องช่วยกนัป้องกนัและชกัชวนให้คนงดสูบบุหรี่ในบรบิท
ของตน ดว้ยกำรใหก้ำรศกึษำทีเ่หมาะสมและตรงเป้าหมาย 
 

ยาออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท 
เกณฑที์ร่อบคอบ 
128.  ยาออกฤทธิต์่อจติประสาท เป็นยาประเภทพเิศษที่ออกแบบมาเพื่อ
บรรเทาความทุกขท์รมานทางร่างกายหรอืจติใจในบางกรณ ีการใชย้าทีอ่อก
ฤทธิต์่อจติประสาทดงักล่าว เมื่อมกีารระบุไวใ้นทางการแพทยจ์ะต้องปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑท์ี่รอบคอบ เพื่อหลกีเลี่ยงอนัตรายที่จะท าให้เกดิการตดิและ
ตอ้งพึง่พา 
 “เป็นหน้าที่ของหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพอนามยั แพทย์ หรอื
ผูร้บัผดิชอบศูนย์วจิยั ที่ต้องท างานเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยมาตรการ
การป้องกนัและใหข้อ้มูลทีเ่หมาะสม”247 
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ความถกูต้องทางจริยธรรม 
129.  ยาออกฤทธิต์่อจติประสาทนัน้ ถูกต้องตามหลกัจรยิธรรมเมื่อน ามาใช้
เพื่อเป้ำหมำยในกำรรกัษำและด้วยความเคารพต่อบุคคล เงื่อนไขทัว่ไป
ส าหรบัการอนุญาตใหม้กีารแทรกแซงในการรกัษาใดๆ น ามาใชไ้ดก้บักรณนีี้ 
 

เคารพความสามารถในการตดัสินใจของผูป่้วย 
 โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อใดกต็ามที่เป็นไปได้ ควรมีการร้องขอความ
ยนิยอมโดยค านึงถงึความสามารถในการตดัสนิใจของผูป้ว่ย ในการเลอืกและ
การใชย้าเหล่านี้ แพทย์ต้องเคารพต่อหลกัการใชย้าตามสดัส่วนทีส่อดคลอ้ง
กบัความเจบ็ป่วยบนฐานของการประเมนิอาการของผูป้่วยอย่างระมดัระวงั
และดว้ยเหตุผลอื่นๆ เพื่อทีจ่ะใชย้าเหล่านี้248 

 

ไม่อนุญาตการใช้ทีไ่ม่ใช่เป็นการรกัษาหรือใช้ในทางทีผิ่ด 
130.  กำรใชท้ีไ่ม่ใช่เป็นกำรรกัษำและกำรใชย้ำออกฤทธิต์่อจติประสำทไป
ในทำงทีผ่ดิ เพื่อจุดประสงค์ในการเพิม่ความสามารถพเิศษ หรอืการได้รบั
ความสงบสุขที่ประดิษฐ์ขึ้นมา เป็นสิ่งผิดตามกฎศีลธรรม ด้วยวิธีนี้
ประสบการณ์ของมนุษย์จะถูกเปลี่ยนไป ท าให้ผลของการตระหนกัรูใ้นเรื่อง
ของตนเองเป็นเทจ็ ท าให้อตัลกัษณ์ส่วนตวัและความเป็นตวัตนเองตกอยู่ใน
ความเสี่ยง ทัง้ยงัเป็นการส่งเสริมวฒันธรรมของการมีประสิทธิภาพมาก
เกนิไป การใชย้าทีอ่อกฤทธิต์่อจติประสาทอย่างไม่เหมาะสมในลกัษณะนี้ไม่
แตกต่างจากการใชย้าในทางที่ผดิ  ดงันัน้ การตดัสนิทางจรยิธรรมกเ็กดิขึน้
แลว้เกีย่วกบัการท าใหต้ดิยา 
 ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการใช้ยาที่ออกฤทธิต์่อจิตประสาทอย่าง
ระมดัระวงักบัผูป้ว่ยทีเ่ป็นเดก็ 
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จิตวิทยาและจิตบ าบดั 
ยาบ าบดัทางจิต      
131.  ได้รบัการพสิูจน์แล้ววา่องคป์ระกอบทางจติวทิยามบีทบาทส าคญัมาก
ขึน้หรอืน้อยลงในการรกัษาโรค ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุทีเ่กดิขึน้ หรอืผลกระทบ
ต่อประสบการณ์ส่วนตวัของคนคนหนึ่ง ยำบ ำบดัทำงจติจะดูแลประเดน็นี้
และส่งเสริมคุณค่าของความสมัพนัธ์ส่วนตวัระหว่างผู้ท างานด้านการดูแล
สุขภาพอนามยัและผูป้ว่ย249 
 ผู้ท างานด้านการดูแลสุขภาพอนามยัต้องรกัษาความสมัพนัธ์ที่ดกีบั
ผูป้่วย เพื่อให้ความเป็นมอือาชพีและความสามารถของเขามปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ อาศยัความสามารถของเขาในการเขา้ใจผูป้่วย วธิกีารนี้ได้รบัการ
สนับสนุนจากมุมมองแบบองค์รวมของมนุษย์เกี่ยวกบัความเจ็บป่วย และ
ได้รบัการเสรมิแรงโดยความเชื่อ250  มกีารระบุไวใ้นประสทิธภิาพการรกัษา
ดงักล่าว 
 

วิสยัทศัน์ทางมนุษยวิทยาของจิตบ าบดั 
132.  ความผดิปกตทิางจติและความเจบ็ป่วยสามารถรกัษาไดด้้วยจติบ ำบดั 
ตอ้งระลกึไวเ้สมอวา่จติบ ำบดัทุกรูปแบบมวีสิยัทศัน์ทางดา้นมนุษยวทิยาของ
ตนเอง ก าหนดสมมุติฐานของต้นสายปลายเหตุของการรบกวนทางจติใจ 
และเสนอใหผู้ป้ว่ยทราบถงึทัง้ทฤษฎแีละวธิกีารบ าบดั ซึ่งตามปกตแิลว้ตอ้งมี
การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม ในบางกรณีต้องเปลีย่นระบบค่านิยมของผูป้ว่ย
ดว้ย ดงันัน้ จติบ าบดัอาจส่งผลกระทบต่อบุคลกิภาพของผูป้ว่ยและท าใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงบุคลกิภาพดงักล่าวดว้ย 
 สถานะของผู้ป่วยที่ต้องพึ่งพานักบ าบดัและความหวงัของเขาที่จะมี
อาการดขีึน้หรอืหาย ท าใหเ้ขาเสีย่งต่อการยอมรบัหลกัการทีข่ดัแยง้กบัระบบ
ค่านิยมของเขา  ดังนั ้น  จึงจ า เ ป็นที่การรักษาจะต้องสอดคล้องกับ
มนุษยวทิยำครสิตชน เมื่อรวมกบัความช่วยเหลอืทางดา้นศาสนาตามความ
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เหมาะสม เนื่องจากองการเป็นทาสต่อยาเสพตดิและการทีม่นุษยจ์ านวนมาก
ตกอยู่ในความสิ้นหวงั สามารถจะอธิบายได้ ไม่ใช่ด้วยมิตสิงัคมวทิยาและ
จิตวทิยาเท่านัน้ แต่ยงัต้องอธิบายด้วยมติิของจิตวญิญาณเป็นส าคญัด้วย 
ความว่างเปล่าทีจ่ติวญิญาณรู้สกึว่าตนถูกทอดทิง้ แม้จะมกีารเยยีวยารกัษา
มากมายทัง้ทางกายภาพและทางจติ น ามนุษยใ์หต้กอยู่ในความทุกขท์รมาน 
จะไม่สำมำรถมีกำรพฒันำแบบบูรณำกำรและมีกำรสร้ำงควำมดีส่วนรวม
สำกลได้เลย หำกไม่ค ำนึงถึงมติิของจติวญิญำณและกำรดูแลเอำใจใส่ทำง
ศลีธรรม ซึ่งน ามาพจิารณาแบบองคร์วม นัน่คอื ความบรบิูรณ์ของมนุษยใ์น
ฐานะทีม่กีายและวญิญาณ”251 
 

เกณฑส์ าหรบัการอนุญาตทางจริยธรรม 
133.  จติบ าบดัเป็นสิง่ทีย่อมรบัทางศลีธรรมในฐานะทีเ่ป็นการแทรกแซงเพื่อ
การรกัษา252 แต่จะต้องให้ความเคารพต่อผูป้่วยในฐานะที่เป็นบุคคล รวมถงึ
ความเชือ่ฝา่ยจติและศาสนาของเขาดว้ย 
 การเคารพนี้ก าหนดให้นักจติบ าบดัต้องปฏบิตัภิำยในขอบเขตทีต่้อง
ขออนุญำตและได้รับกำรยินยอมจำกผู้ป่วย “เช่นเดียวกับที่เป็นการผิด
กฎหมายที่ละเมดิทรพัย์สนิของผู้อื่น หรือรบกวนความบริบูรณ์ที่เกี่ยวกบั
ร่างกายของเขาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ดงันัน้จงึไม่อนุญาตใหเ้ขา้สู่โลกภายใน
ของบุคคลอื่นทีข่ดักบัความปรารถนาของเขา ไม่วา่จะเป็นเทคนิคหรอืวธิกีาร
ทีใ่ช”้253 

 การให้ความเคารพแบบเดียวกันนี้  ก าหนดให้นักบ าบัดต้องไม่มี
อทิธพิลโน้มน้าวและบงัคบัความประสงคข์องผูป้ว่ย  
 

จ าเป็นต้องมีจิตส านึกทางจริยธรรมทีส่งู 
134.  รูปแบบของจติบ าบดัส่วนใหญ่เป็นที่ยอมรบัจากมุมมองทางศลีธรรม 
เพียงแต่ต้องปฏิบัติโดยนักจิตบ ำบัดทีม่ีจิตส ำนึกสูงถึงจริยธรรม และ
จรรยำบรรณในวชิำชพี อย่างไรกต็าม ขึน้อยู่กบัหลกัการของศกัดิศ์รทีี่ล่วง
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ละเมดิมไิดข้องมนุษย์ ควรที่จะต้องเน้นว่าวธิรีกัษาบางอย่าง เช่น การสะกด
จติทีไ่ม่ถูกตอ้ง เป็นสิง่ทีย่อมรบัไม่ได้ในทางศลีธรรม หากเป็นอนัตรายอย่าง
รา้ยแรงต่อความสมบูรณ์ของผูป้ว่ยและครอบครวัของเขา 
 

การอภิบาลและศีลเจิมคนไข้ 
สิทธิของผูป่้วยและหน้าทีข่องพระศาสนจกัร 
135.  กำรอภบิำลผูป้ว่ยประกอบดว้ยการใหค้วามชว่ยเหลอืฝา่ยจติวญิญาณ
และด้านศาสนา เป็นสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูป้ว่ยและเป็นหน้าที่ของพระศาสน
จักร (เทียบ มธ. 10:8; ลก. 9:2) การไม่ให้บริการ การท าให้ เป็นเพียง
ทางเลอืก การไม่ส่งเสรมิ หรอืขดัขวาง เป็นการละเมดิต่อสทิธนิี้ 
 

หน้าทีส่ าคญัและเฉพาะของงานอภิบาลด้านสขุภาพอนามยั 
 งานของผู้ท างานอภิบาลด้านสุขภาพอนามัย เป็นสิ่งจ าเป็นและ
เฉพาะเจาะจงแม้จะไม่ผูกขาด เนื่องจากมีปฏิสมัพนัธ์ที่จ าเป็นระหว่างมติิ
ด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวญิญาณของบุคคล และเนื่องจากหน้าที่ในการ
เป็นประจักษ์พยานต่อความเชื่อของตน  ผู้ท างานด้านการดูแลสุขภาพ
อนามยัจ าเป็นตอ้งสรา้งเงื่อนไขเพื่อใหม้คีวามช่วยเหลอืทางศาสนาส าหรบัผู้
ที่ร้องขอโดยตรงหรือโดยอ้อม254 “ในพระเยซูเจ้า ‘พระวจนาตถ์แห่งชวีติ’ 
พระเจา้ทรงประกาศและประทานชวีตินิรนัดรให้แก่เรา อาศยัค าประกาศและ
ของประทานนี้ ชีวิตมนุษย์ทัง้ฝ่ายกายและฝ่ายจิตได้รับความหมายและ
คุณค่าอย่างเตม็เป่ียมตัง้แต่อยู่บนแผน่ดนินี้ เพราะการด าเนินชวีติในโลกนี้มี
ทศิทางและถูกเรยีกไปสู่ชวีตินิรนัดรของพระเจา้”255 
 

ส่งเสริมและต้อนรบัการให้ความช่วยเหลือทางศาสนา 
136.  ควำมช่วยเหลือทำงศำสนำประกอบด้วยการมอบหมายหรือจดัสรร
พื้นที่ที่เหมาะสม และน่าภาคภูมิใจส าหรบัสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ
ดูแลสุขภาพอนามยั และวธิกีารทีเ่หมาะสมในการจดัหาให้ 
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 ผูท้ างานดา้นการดูแลสุขภาพอนามยัตอ้งแสดงความเตม็ใจอย่างเตม็ที่
ในการส่งเสริมและต้อนรบัค าร้องขอของผู้ป่วยเมื่อขอความช่วยเหลอืทาง
ศาสนา ในกรณทีีผู่ท้ างานดา้นการอภิบาลไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืนี้ได้
ด้วยเหตุผลทัว่ไปหรอืโดยบงัเอญิ ผูท้ างานดา้นการดูแลสุขภาพอนามยัตอ้ง
ด าเนินการเองภายในขอบเขตที่เป็นไปได้และได้รบัอนุญาต โดยให้ความ
เคารพต่อเสรภีาพและความเชื่อทางศาสนาของผูป้่วย และตระหนักว่าการ
ปฏิบัติภารกิจนี้ ไม่ได้ เป็นการเบี่ยงเบนไปจากหน้าที่ของการให้ความ
ชว่ยเหลอืในการดูแลสุขภาพอนามยัของผูป้ว่ย 
 

การท าให้พระเมตตาของพระเจ้ามีชีวิตข้ึนใหม่ในพระคริสตเจ้า 
137.  การให้ความช่วยเหลอืด้านศาสนาต่อผู้ป่วยมกีารอธบิายไวใ้นกรอบ
กวา้งๆของ ศำสนบรกิำรกำรอภิบำลด้ำนกำรดูแลสุขภำพอนำมยั กล่าวอกี
นยัหนึ่งคอื การด ารงอยู่และกจิการของพระศาสนจกัรมุ่งน าพระวจนาตถ์และ
พระหรรษทานของพระเจ้าไปสู่ผู้ป่วยและสมาชกิในครอบครวัของผู้ป่วย 
รวมทัง้ผูท้ีม่วีชิาชพีและอาสาสมคัรทีดู่แลผูป้ว่ยดว้ย 
 ศาสนบริการของพระสงฆ์ สงัฆานุกร นักบวช และฆราวาสที่ผ่าน
การอบรมอย่างเพยีงพอ ไม่ว่าจะท างานแบบส่วนตวัหรอืเป็นคณะเพื่อการ
อภิบาลผูป้่วย พวกเขาก าลงัท าใหพ้ระเมตตาของพระเจ้ามชีวีติขึน้ใหม่ พระ
ครสิตเจ้าพระองคท์รงถ่อมพระองค์ลงมาเหนือความทุกข์ทรมานของมนุษย ์
และทรงท าให้ส าเร็จลุล่วงไปในลกัษณะพิเศษ และหนึ่งเดียวของงานการ
ประกาศข่าวดี การท าให้ศกัดิส์ทิธิ ์และความรกัเมตตาที่พระเจ้าทรงมอบ
ใหก้บัพระศาสนจกัร256 
 

การให้ความหมายในการประกาศข่าวดีต่อความเจบ็ป่วยและการ
เฉลิมฉลองศีลศกัดิสิ์ทธิ ์
 หมายความวา่ การอภบิาลผูป้ว่ยมสีถานะพเิศษในการสอนค าสอน ใน
พิธีกรรม และในงานเมตตาจิต ตามล าดับของการให้ควำมหมำยในกำร
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ประกำศข่ำวดตี่อควำมเจบ็ปว่ย ช่วยให้ผูป้่วยได้พบกบัความส าคญัของการ
ไถ่กู้แห่งความทุกขท์รมานที่มปีระสบการณ์ร่วมเป็นหนึ่งเดยีวกบัพระครสิต
เจ้า เฉลมิฉลองศลีศกัดิส์ทิธิใ์นฐานะทีเ่ป็นเครื่องหมายทีม่ปีระสทิธภิาพของ
การสร้างใหม่ และมอบพระหรรษทานที่ให้ชวีติใหม่ของพระเจ้า และเป็น
ประจกัษ์พยำนด้วย “กำรรบัใช้” (diakonia) และ “ควำมเป็นหนึง่เดยีวกนั” 
(koinonia) ต่อพลงัของความรกัในการเยยีวยาและการรกัษา 
 

ความใกล้ชิดของพระเจ้าในศีลเจิมคนไข้ 
138.  ในการอภิบาลผูป้่วย ความรกัของพระเจ้าที่เป่ียมด้วยความจริงและ
พระหรรษทาน ก่อใหเ้กดิความใกลช้ดิดว้ยศลีศกัดิส์ทิธิ ์คอื ศลีเจมิคนไข ้257 
 

ผลดีพิเศษของศีลศกัดิสิ์ทธิ ์
 เมื่อเจมิให้กบัครสิตชนที่มอีาการใกล้เสยีชวีติ ศลีศกัดิส์ทิธิน์ี้เป็นการ
รกัษาทัง้กายและวญิญาณ ซึ่งเป็นการบรรเทาและเป็นพละก าลงัส าหรับ
ผูป้่วยโดยรวม ในความเป็นอยู่ทางร่างกายและจติใจของเขา เป็นแสงทีส่่อง
สวา่งพระธรรมล ้าลกึของความทุกขท์รมานและความตาย และเป็นความหวงั
ทีเ่ปิดความเป็นปจัจุบนัของมนุษยส์ู่อนาคตของพระเจา้ “บุคคลทัง้ครบจะถูก
ท าให้มสีุขภาพด ีได้รบัก าลงัใจให้วางใจในพระเจา้ และได้รบัพละก าลงัทีจ่ะ
ต่อสูก้บัการล่อลวงของปีศาจ และหลกีเลีย่งการยอมจ านนต่อความวติกกงัวล
เรื่องความตาย”258 
 

ค าสอนเพือ่ให้เตรียมตวัอย่างเหมาะสม 
 เชน่เดยีวกบัศลีศกัดิส์ทิธิป์ระการอื่นๆ ศลีเจมิคนไขค้วรตอ้งมกีารสอน
ค าสอนอย่างเหมาะสม เพื่อท าใหผู้ป้ว่ยตระหนกัและตอบสนองต่อพระหรรษ
ทานของศลีศกัดิส์ทิธิ ์259 
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ศาสนบริกรศีลเจิมคนไข้ 
139.  พระสงัฆรำชและพระสงฆเ์ท่ำนัน้เป็นศำสนบรกิรประกอบพธิีศลีเจิม 
คนไข ้260 ซึ่งตอ้งคอยสอดส่องวา่ตอ้งมกีารโปรดศลีดงักล่าวใหก้บัสตับุรุษทีม่ี
อาการหนกั เพราะอายุมาก หรอืมอีาการปว่ยหนกั หรอืทีก่ าลงัจะมกีารผา่ตดั 
ใหญ่261 
 การร่วมกนัเฉลมิฉลองศลีเจมิคนไข้จะช่วยให้เอาชนะต่ออคตเิชงิลบ 
และชว่ยใหส้ตับุรุษชืน่ชอบทัง้กบัความหมายของศลีศกัดิส์ทิธิป์ระการนี้ และ
มจีติส านึกถงึความเป็นหนึ่งเดยีวกนัของพระศาสนจกัร 
  
การรบัศีลเจิมคนไข้ซ ้า 
 ศลีนี้ยงัอาจรบัซ ้าได ้หากผูป้่วยที่ได้รบัการเจมิแล้วมสีุขภาพดขีึน้ ถ้า
เกดิป่วยหนักครัง้ใหม่ หรอืความเจบ็ป่วยเดมินี้ยงัคงอยู่ถ้าความเจบ็ป่วยมี
อาการหนกัขึน้262 
 

ผูที้ส่ามารถรบัศีลเจิมคนไข้ 
 ศลีเจมิคนไขโ้ปรดใหก้บั “ผูสู้งอายุ ..หากเขาอ่อนแอ แมอ้าการปว่ยจะ
ยงัไม่ถงึข ัน้รุนแรงน่าอนัตราย”263 
 หากมเีงื่อนไขที่จ าเป็นกส็ามารถโปรดให้กบัเดก็ได้ด้วย “หากเดก็โต
พอทีจ่ะไดร้บัความบรรเทาจากศลีศกัดิส์ทิธิน์ี้”264  

ในกรณีของผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตวั หรือไม่สำมำรถใช้เหตุผล หรือมีขอ้
สงสยัเกีย่วกบัว่ำควำมตำยเกดิขึ้นแล้วหรอืยงั อาจโปรดศลีศกัดิน์ี้ได้ “หาก
พวกเขารอ้งขอ เมื่อเขายงัมสีตสิมัปชญัญะอยู่”265 
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คณะกรรมการจริยธรรมและการให้ค าปรกึษา 
ด้านจริยธรรมทางการแพทย ์

คณะกรรมการจริยธรรมและการบริการให้ค าปรึกษาด้านจริยธรรม
ทางการแพทย ์
140.  ส าหรบัองคก์รดา้นการดูแลสุขภาพอนามยั น่าจะเป็นประโยชน์ทีจ่ะมี
การให้บรกิารที่เปิดโอกาสให้พวกเขาพบกบัความท้าทายของชวีจรยิธรรม 
ซึ่งเกดิจากการขยายตวัอย่างต่อเนื่องของความเป็นไปได้ของยาที่ยิง่วนัยิง่
ก้าวหน้าซบัซ้อนมากขึน้ โดยที่ประสบการณ์และความไวของผูท้ างานด้าน
การดูแลสุขภาพอนามยั   อาจไม่เพยีงพอทีจ่ะตดัสนิใจเรื่องปญัหาจรยิธรรม
ที่ตนพบในการปฏิบัติวิชาชีพ  บทบาทนี้ ควรที่ จ ะ เ ป็นหน้าที่ ข อ ง
คณะกรรมกำรจริยธรรมและกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนจริยธรรมทำง
กำรแพทย์ ซึ่งควรที่จะหาสถานที่ทีอ่ านวยความสะดวกใหก้บัการดูแลรกัษา
สุขภาพอนามยัใหม้ากขึน้และบ่อยขึน้ 
 

ไม่เพียงคณะกรรมการจริยธรรมส าหรบัการก ากบัดแูลและการบริหาร
จดัการเท่านัน้ 
 ที่ส าคญัคณะกรรมการจรยิธรรมไม่ควรจ ากดัตนเองอยู่แค่การก ากบั
ดูแลการบรหิารจดัการในบรบิทของการทดลองทางการแพทยเ์ท่านัน้ แต่ควร
ทีจ่ะใหค้วามส าคญัไปทางชวีการแพทยด์ว้ย โดยเปิดโอกาสใหม้กีระบวนการ
ตดัสนิใจทางการแพทย์อย่างสมเหตุสมผลเพิม่ขึน้ และมกีารประเมนิคุณค่า
ทางจริยธรรมที่ตกอยู่ในความเสี่ยงหรือความขัดแย้งในการปฏิบัติใน
ชวีติประจ าวนัอย่างเหมาะสม 
 

การอ านวยความสะดวกในการตดัสินใจโดยการให้ค าปรึกษา 
 ยิง่กว่านัน้ การให้ค าปรกึษาด้านจรยิธรรมทางการแพทย์จะสามารถ
ช่วยระบุประเดน็ของความขดัแยง้และขอ้สงสยัเกีย่วกบัจรยิธรรมทีผู่้ท างาน
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ด้านการดูแลสุขภาพอนามัย ผู้ป่วย และสมาชิกของครอบครัวอาจมี
ประสบการณ์ไดใ้นการปฏบิตักิารทางการแพทย ์จงึเท่ากบัชว่ยอ านวยความ
สะดวกใหก้บัการแกไ้ขปญัหาโดยการวนิิจฉยัและการตดัสนิใจรกัษาร่วมกนัที่
ขา้งเตยีงของผูป้ว่ยภายในกรอบของคุณค่าทีเ่หมาะสมส าหรบัการแพทยแ์ละ
จริยธรรม  ในท านองเดียวกัน การให้ค าปรึกษาด้านจริยธรรมสามารถ
เอื้ออ านวยกระบวนการตดัสนิใจในระดบัต่างๆ ของนโยบายการรกัษาดูแล
สุขภาพอนามยั การท าโครงการ และลกัษณะขององคก์ร 
 

นโยบายการดแูลสุขภาพอนามยั 
และสิทธิในการรกัษาสุขภาพ 

ความสมัพนัธ์กนัของสิทธิในการรกัษาสุขภาพกบัคุณค่าของความ
ยติุธรรม 
141.  สิทธิข ัน้พื้นฐานในการรักษาสุขภาพเกี่ยวข้องกบัคุณค่ำของควำม
ยุติธรรม ซึ่งไม่มีความแตกต่างระหว่างประชาชนและกลุ่มชาติพนัธุ์ โดย
ค านึงถงึสถานการณ์การใชช้วีติตามวตัถุประสงคแ์ละขัน้ตอนของการพฒันา 
ในการแสวงหาควำมดสี่วนรวม ซึ่งในขณะเดยีวกนักเ็ป็นความดขีองทุกคน
และของแต่ละปจัเจกบุคคลด้วย  ที่ส าคญัโดยเฉพาะชุมชนพลเรือนต้องมี
ความรบัผดิชอบเพื่อความดสี่วนรวมถึงการตดัสนิใจเกี่ยวกบันโยบายการ
ดูแลสุขภาพอนามยั ประเด็นนี้เป็นความจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับ
ประเทศและประชากรทีอ่ยู่ในระยะเริม่ตน้หรอืก าลงัพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิ 
 

การกระจายสิง่อ านวยความสะดวกด้านการดแูลสขุภาพอนามยัและ
ทรพัยากรทางด้านการเงินอย่างเป็นธรรม 
142.  ดงันัน้ ในระดบัชาตติ้องมกีำรกระจำยสิง่อ ำนวยควำมสะดวกดำ้นกำร
ดูแลสุขภำพอนำมยัอย่ำงยุติธรรมและเป็นธรรม ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน เช่นเดยีวกนั หน่วยงานที่มอี านาจทัง้ในระดบัสากล
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และระดบัโลกได้รบัการเรียกร้องให้ต้องท าเพื่อความดีส่วนรวม ด้วยการ
จัดสรรทรัพยากรทางด้านการเงินอย่างยุติธรรมและเป็นธรรม เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการของควำมเป็นน ้ ำหนึง่ใจเดียวกนัและกำรอุดหนุน
ชว่ยเหลอืกนั 
 

หลกัการของการอดุหนุนช่วยเหลือกนั 
 ความจรงิ การอุดหนุนช่วยเหลอืกนั ซึ่งเป็นการแสดงออกถงึเสรภีาพ
ของมนุษย์ที่เอาไปไม่ได้นัน้ “ต้องให้ความเคารพต่อศกัดิศ์รสี่วนบุคคล โดย
ยอมรบัในตวับุคคลว่าเขาเป็นผู้ที่สามารถมอบอะไรบางสิง่ให้กบัผูอ้ ื่นด้วย 
เมื่อเห็นพ้องต้องกนัว่า การให้กนัและกนัคอืหวัใจของการเป็นมนุษย์ การ
อุดหนุนชว่ยเหลอืกนัเป็นการเยยีวยาทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดต่อการรกัษา
สภาพทีข่าดสวสัดกิารทุกประเภท”266 
 

หลกัการของความเป็นน ้ าหนึง่ใจเดียวกนั 
 อย่างไรกต็าม “หลกัการของการอุดหนุนช่วยเหลอืกนั ต้องเชื่อมโยง
กนัอย่างใกล้ชดิกบัหลกัการของความเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกนั และในทาง
กลบักนัด้วย เพราะหากหลกัการแรกปราศจากซึ่งหลกัการที่สอง จะเปิด
ประตูสู่ความเป็นสงัคมปกปิดส่วนตวั ในขณะทีห่ลกัการทีส่องหากปราศจาก
ซึ่งหลกัการแรกจะน าไปสู่ระบบสงัคมอุปถมัภ์ ซึ่งเป็นการลดเกยีรตขิองผูร้บั
ซึ่งมคีวามเดอืดรอ้นตอ้งการความชว่ยเหลอื”267 

 

นโยบายการดแูลสขุภาพอนามยัตามหลกัการของการอดุหนุน
ช่วยเหลือกนัและความเป็นน ้ าหนึง่ใจเดียวกนั 
143.  หลกัการทัง้สองประการของการอุดหนุนช่วยเหลอืกนั และความเป็น
น ้ าหนึ่งใจเดียวกันต้องเอามาใช้ทัง้จากผู้ที่ร ับผิดชอบนโยบายการดูแล
สุขภาพอนามยัในบรบิทของกำรจดัสรรทรพัยำกรทำงกำรเงนิอย่ำงเป็นธรรม
และผูร้บัผดิชอบในเภสชัอุตสาหกรรม โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบัพยาธวิทิยาที่ไม่
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ค่อยเกดิขึน้บ่อย อย่างน้อยกส็ าหรบัประเทศทีย่งัด้อยพฒันา268 กล่าวอกีนยั
หนึ่งคอื นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกบัโรคที่ถูกละเลยและโรคที่หายาก ซึ่งทัง้การวจิยั
และความเป็นไปได้ของการรกัษาขึน้อยู่กบัความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนัของ
บุคคล 
 ตามหลักของการอุดหนุนช่วยเหลือกันและความเป็นน ้ าหนึ่งใจ
เดียวกนั ชุมชนนำนำชำต ิและนโยบำยด้ำนสุขภำพอนำมยัระดบัโลกต้อง
รบัผดิชอบต่อสิง่เหล่านี้ดว้ยเชน่กนั เนื่องจากพวกเขาถอืวา่เป็นความทา้ทาย
ที่ไม่สามารถผลดัวนัประกนัพรุ่งได้ เพราะแม้แต่ประชากรที่มคีวามอ่อนแอ
มากที่สุดกส็ามารถที่จะได้รบัประโยชน์พื้นฐานเบื้องต้นของการด ารงไว้ซึ่ง
สุขภาพทีด่ขีองตน 
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3.ภาวะใกล้ตาย 
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การเอาใจใส่ดแูลจนกระทัง่ส้ินชีวิตไปตามธรรมชาติ 
144.  ส าหรบัผูท้ีท่ างานดา้นการดูแลสุขภาพอนามยั การรบัใชช้วีติหมายถงึ
ให้ความเคารพและเอาใจใส่ดูแลจนกระทัง่สิ้นชวีติไปตามธรรมชาต ิมนุษย์
ไม่ใชเ่จา้นายหรอืผูต้ดัสนิชวีติ แต่เป็นผูร้บัใชท้ีซ่ื่อสตัย ์แทจ้รงิแลว้ ชวีติเป็น
ของขวญัจำกพระเจ้ำ ดงันัน้ จงึละเมดิและท ำลำยมไิด้ ผู้ที่ท างานด้านการ
ดูแลสุขภาพอนามยั ไม่อาจทีจ่ะถอืวา่ตนเป็นผูต้ดัสนิไม่วา่จะกบัชวีติหรอืกบั
ความตายได ้
 

ผูท้ างานด้านการดแูลสขุภาพอนามยัและความเจบ็ป่วยระยะสดุท้าย 
145.  เมื่อภาวะทางการแพทย์แย่ลงโดยที่อาการไม่มโีอกาสจะดขีึน้ ผูป้่วย
เขา้สู่ระยะสุดท้ายของชวีติบนโลก และพบว่าความเจบ็ป่วยจะค่อยๆ เขา้สู่
ภาวะที่ไม่อาจจะเยยีวยาไดแ้ล้วและความเจบ็ปวดเพิม่ขึน้ อาการที่เกดิจาก
กระบวนการทีก่ าลงัจะตายอาจจะเกีย่วขอ้งกบัความทุกข์ทรมานทัง้ดา้นจติใจ
และจติวญิญาณ นอกเหนือไปจากความเจบ็ปวดดา้นร่างกาย 
 

การดแูลผูป่้วยแบบองคร์วมและการให้ความเคารพต่อบุคคล 
 ในขัน้ตอนนี้ของชวีติ การดูแลแบบองคร์วมและการใหค้วามเคารพต่อ
บุคคล จะต้องส่งเสรมิกำรตำยอย่ำงสมกบักำรเป็นมนุษยแ์ละในมติขิองกำร
ตำยแบบครสิตชนซึ่งเป็นเป้าหมายพื้นฐานที่ต้องปฏิบตั ิ การอยู่เคยีงขา้ง
จนถงึวาระสุดท้ายเรยีกร้องให้ต้องม ีความเมตตากรุณา และความเป็นมือ
อาชพีในส่วนของผู้ที่ท างานด้านการดูแลสุขภาพอนามยัที่เชี่ยวชาญทัง้ใน
ด้านจติวทิยาและอารมณ์ ที่จรงิ นี่เป็นเรื่องของการอยู่เคยีงขา้งโดยการเอา
ใจใส่แบบครสิตชน ซึ่งผูท้ี่มีวชิาชพีในการดูแลและผูท้ างานด้านการอภบิาล
ไดร้บัการเรยีกใหท้ าตามความช านาญในวชิาชพีตามความสามารถและความ
รบัผดิชอบของตน 
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บททดสอบความเป็นมืออาชีพและความรบัผิดชอบทางจริยธรรม 
 ทศันคติที่มีต่อผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายเป็นบททดสอบควำมเป็น 
มืออำชีพและควำมรับผิดชอบทำงจริยธรรมของผู้ท ำงำนด้ำนกำรดูแล
สุขภำพอนำมยั269 
 

ความจ าเป็นต้องได้รบัการดแูลและความช่วยเหลือ 
146.  ขัน้ตอนของผู้ป่วยทีก่ ำลงัจะตำยนัน้เป็นช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของ
บุคคล แม้จะไม่สามารถย้อนกลบัได ้แต่สมควรทีจ่ะไดร้บักำรดูแลและควำม
ช่วยเหลอืเสมอ ผู้ท างานด้านการดูแลสุขภาพอนามยัได้รบัเรยีกให้ท างาน
ร่วมกบัผูท้ี่ท างานดา้นการอภบิาล และสมาชกิของครอบครวั เพื่อเสนอการ
ช่วยเหลือด้านการแพทย์ จิตวิทยา และชีวิตฝ่ายจิตให้กับบุคคลในช่วง
สุดท้ายของชวีติ ที่จะช่วยให้เขายอมรบัและเผชญิกบัความตายของเขาให้
มากทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได้ 
 

การเสียชีวิตท่ามกลางสมาชิกในครอบครวั 
 เมื่อเงื่อนไขอนุญาตใหท้ าไดแ้ละหากผูป้ว่ยหรอืญาตขิอรอ้งโดยตรง ผู้
ที่ก าลงัจะเสียชวีติควรมีทางเลือกที่จะกลบับ้านหรือไปอยู่ในสถานที่ซึ่งมี
บรรยากาศทีเ่หมาะสม เพื่อชว่ยใหเ้ขามปีระสบการณ์ครัง้สุดทา้ยในชวีติของ
เขา ในขณะเดียวกนัจะต้องมกีารดูแลผู้ป่วยต่อไป รวมถึงความช่วยเหลอื
ดา้นการอภบิาลดว้ย 
 

การดแูลแบบประคบัประคอง 
147.  ผูป้่วยในระยะสุดท้ายควรได้รบัการดูแลทุกรูปแบบที่จะช่วยบรรเทา
ความเจบ็ปวดของผู้ป่วยที่ใกล้จะตาย สิ่งเหล่านี้สอดคล้องกบัสิง่ที่เรยีกว่า
การดูแลแบบประคบัประคอง ซึ่งรวมถงึการดูแลทางร่างกาย จติใจ และชวีติ
ฝ่ายจิตวญิญาณ โดยโน้มน าให้สร้างบรรยำกำศทีเ่ปีย่มด้วยรกัส าหรบัผูท้ี่
ก าลงัจะสิน้ใจพรอ้มกบัสมาชกิในครอบครวัของเขา270 
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การสร้างแรงบนัดาลใจในความไว้วางใจและความหวงั 
 การอยู่เคยีงขา้งผูป้ว่ยดว้ยความเอาใจใส่และห่วงใยชว่ยใหผู้ท้ีก่ าลงัจะ
ตายมคีวามไวว้างใจและความหวงั และช่วยให้เขาเผชญิกบัช่วงเวลาทีก่ าลงั
จะตายได ้และอาจชว่ยท าใหส้มาชกิในครอบครวัของเขายอมรบัการตายของ
คนที่พวกเขารกัได้ นี่เป็นการมสี่วนช่วยเหลอืที่ผูดู้แลสุขภาพอนามยัและผู้
ท างานด้านการอภิบาลจะมอบให้กบัผูท้ี่ก าลงัจะตายและครอบครวัของเขา 
เพื่อที่การยอมรบัอาจจะแทนที่การปฏิเสธ และควำมหวงัอาจจะอยู่เหนือ
ความปวดรา้ว  
 

ความเชือ่ในฐานะทีเ่ป็นต้นธารของความสงบและสนัติ 
148.  เมื่อชวีติบนโลกนี้สิ้นสุดลง มนุษย์จะต้องเผชญิกบัรหสัธรรม “การ
เผชญิหน้ากับรหสัธรรมแห่งความตาย เราไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ 
ความเชื่อมัน่ใจตนเองของมนุษย์เกิดสัน่คลอน แต่ในการเผชญิกบัความ
ล้มเหลวนี้ ความเชื่อของครสิตชน ...เป็นต้นธารแห่งความสงบและสนัติ”271 
สิง่ทีดู่เหมอืนไรค้วามหมายกลายเป็นสิง่ทีม่คีวามหมาย 
 

ความหวงัในชีวิตนิรนัดร 
 ส าหรบัครสิตชน ความตายไม่ใชก่ารผจญภยัทีส่ิ้นหวงั แต่เป็นประตูสู่
ชวีติที่เปิดสู่นิรนัดร์ เป็นประสบการณ์ของการมสี่วนร่วมในธรรมล ้าลกึแห่ง
การสิน้พระชนมแ์ละการกลบัคนืพระชนมช์พีของพระครสิตเจา้272  

ในช่วงเวลาหวัเลี้ยวหวัต่อในชวีติของบุคคล การเป็นประจกัษ์พยาน
ถึงความเชื่อและความหวงัของผูท้ี่ดูแลด้านสุขภาพอนามยัและผู้อภิบาลที่
ดูแลเขาสามารถท าใหผู้ท้ี่ก าลงัจะตายและสมาชกิในครอบครวัไดล้ิ้มรสพนัธ
สญัญาของพระเจา้ถงึโลกใหม่ ทีซ่ึ่งจะไม่มคีวามตายหรอืการคร ่าครวญ การ
ร้องไห้ และความทุกขอ์ีกต่อไป เพราะโลกเดมิผ่านพ้นไปแล้ว (เทียบ วว. 
21:4ff) 
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 “สิง่ทีอ่ยู่เหนือความบรรเทาทัง้ปวงของมนุษย ์ไม่มผีูใ้ดทีจ่ะไม่สามารถ
เห็นความช่วยเหลืออนัยิ่งใหญ่ที่มอบให้กบัผู้ที่ใกล้จะตายและสมาชกิใน
ครอบครัวของเขา โดยอาศยัความเชื่อในพระเจ้าและความหวงัในชีวิต
นิรนัดร”273 รูปแบบทีผู่ดู้แลสุขภาพอนามยัและผูอ้ภบิาลจะท าไดด้ทีีสุ่ดในชว่ง
ที่ผูป้่วยใกล้จะตาย คอืการท าใหผู้ป้่วยอยู่ในบรรยากาศทีเ่ป่ียมไปดว้ยความ
เชือ่และความหวงั 
 

การตายอย่างมีศกัด์ิศรี 
การปกป้องศกัดิศ์รีของผูที้ก่  าลงัจะตาย 
149.  ในการปว่ยระยะสุดทา้ย ศกัดิศ์รขีองบุคคลจะปรากฏในสทิธขิองเขาที่
ก าลังจะตายด้วยการตายอย่างสงบสุขมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วย
ศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์และการเป็นครสิตชนซึ่งเป็นสทิธขิองเขา274 
 

ห้ามการท าการณุยฆาตและการแทรกแซงทีไ่ม่เหมาะสม 
 การด ารงไวซ้ึ่งศกัดิศ์รขีองผูใ้กล้จะตาย หมายถงึการเคารพผูป้่วยใน
ระยะสุดทา้ยของชวีติของเขา ตอ้งปฏเิสธทัง้การเร่งความตาย (การุณยฆาต)
275 และการยดืชวีติของเขาด้วยควำมดื้อรัน้ในกำรรกัษำ276 คนรุ่นเดยีวกนั
ต่างตระหนักถงึสทิธนิี้อย่างชดัเจนว่าจะต้องได้รบัการคุ้มครองในช่วงเวลา
ใกล้จะตายจาก “ทัศนคติทางเทคโนโลยีนัน้กลายเป็นการคุกคามที่ล่วง
ละเมดิ”277 แท้จรงิแล้ว การแพทย์ในปจัจุบนัมวีธิเีลอืกที่สามารถเลื่อนความ
ตายออกไปไดโ้ดยทีผู่ป้ว่ยไม่ไดร้บัประโยชน์อนัใดเลย 
 

ค าอธิบายของหลกัการของการรกัษาอย่างเหมาะสม 
150.  เมื่อตระหนักว่าเขา “ไม่ใช่เจ้านายของชวีติ... และเขากไ็ม่ได้เป็นผูท้ี่
ชนะความตาย” ผู้ท างานด้านการดูแลสุขภาพอนามัย ต้องเลือกอย่าง
เหมาะสมในการประเมนิวธิกีารที่ใช้ 278 ตรงนี้เขาต้องประยุกต์ใชห้ลกัการที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น คือ ต้องมีกำรปฏิบตัิกำรเยียวยำอย่ำงเหมำะสม ซึ่ง
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สามารถนิยามได้ดงันี้ “เมื่อความตายที่เลี่ยงไม่ได้ปรากฏชดัเจน แม้จะใช้
วธิกีารเยยีวยาต่างๆ มโนธรรมอนุญาตให้ตดัสนิใจที่จะปฏเิสธรูปแบบการ
รกัษาทีจ่ะรกัษาชวีติที่สุ่มเสีย่งและเป็นภาระใหย้ดืยาวออกไป ตราบใดทีก่าร
ดูแลตามปกตกิบักรณีที่คล้ายกนัอื่นๆ ยงัด าเนินต่อไป”279  ดงันัน้ แพทย์จงึ
ไม่มเีหตุผลทีต่อ้งต าหนิตนเองราวกบัวา่ตนไม่ไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืใดๆ 
 

การรกัษาดงัได้กล่าวมาแล้วและเจตจ านงของผูใ้กล้จะตาย  
 การรกัษาดงัได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งจะเป็นการยืดชวีติและสร้างความ
เจ็บปวดให้กบัผู้ป่วย ยงัสามารถบ่งบอกถึงความเคารพต่อเจตจ านงของ
ผูป้่วยที่ใกล้จะตาย ซึ่งแสดงด้วยกำรยนืยนัเป็นค ำพูดและกำรบอกล่วงหน้ำ
เกีย่วกบัการรกัษา ในขณะทีต่อ้งไม่รวมถงึการกระท าการุณยฆาต 
 ผู้ป่วยอาจแสดงเจตจ านงของเขาล่วงหน้าเกี่ยวกับการรกัษาที่เขา
ต้องการหรอืไม่ตอ้งการที่จะรบัในกรณีที่ระหวา่งการเจบ็ปว่ยหรอืเพราะการ
เจบ็หนักที่ตนคาดไม่ถงึ ซึ่งเขาไม่สามารถที่จะแสดงความเหน็ด้วยหรือไม่
เหน็ด้วย “ผูป้่วยต้องเป็นผูต้ดัสนิใจ ถ้าเขายงัท าไดแ้ละควรท า มฉิะนัน้ผูท้ีม่ ี
สิทธิตามกฎหมายต้องเป็นผู้ตัดสินใจโดยให้ความเคารพต่อเจตนาอัน
สมเหตุสมผลและผลประโยชน์ของผูป้ว่ยดว้ย”280 
 อย่างไรกต็าม แพทย์ไม่เป็นเพยีงผูป้ฏิบตัติามเท่านัน้ แต่ต้องรกัษา
สทิธแิละหน้าทีต่ามเจตนาทีไ่ม่ขดักบัมโนธรรมของตนดว้ย 
 

กฎหมายบา้นเมืองและการปฏิเสธของมโนธรรม 
151.  ดงันัน้ ผู้ท างานด้านการดูแลสุขภาพอนามยัไม่สามารถกลายเป็นผู้
ปกป้องสทิธทิี่ไม่มอียู่จรงิได ้แม้จะมกีารขอร้องใหท้ าการุณยฆาตจากผูป้ว่ย
เองในขณะที่เขายงัรู้สึกตวัดี ยิ่งกว่านัน้ “บ้านเมืองใดซึ่งท าให้การขอร้อง
เชน่นี้ถูกตอ้งตามกฎหมายและอนุญาตใหท้ าการุณยฆาต นับวา่ท าใหก้ารฆา่
ตวัตายหรอืการฆาตกรรมเป็นการกระท าถูกต้องตามกฎหมาย โดยแท้จรงิ
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แล้วเป็นการกระท าที่ขดัแยง้กบัหลกัพืน้ฐานของการเคารพชวีติมนุษยอ์ย่าง
ไม่มีเงื่อนไข และผดิต่อหลกัการของการปกป้องชวีติที่บริสุทธิท์ุกชวีติ”281 
กฎหมายที่มีผลเช่นนี้ “ขดัแย้งโดยสิ้นเชงิ ไม่เพียงต่อความดีของปจัเจก
บุคคลเท่านัน้ แต่ต่อความดโีดยส่วนรวมดว้ย ดงันัน้ กฎหมายดงักล่าวกไ็ม่มี
ความถูกต้องอย่างแท้จริง”282 กฎหมายที่คล้ายคลงึกนัเหล่านี้ไม่ถอืว่าเป็น
กฎหมายบ้านเมืองแท้จริงที่มผีลบงัคบัทางมโนธรรม283 “ตรงกนัข้ามมกีฎ
บงัคบัที่หนักหน่วงและชดัเจนที่จะต้องต่อต้านกฎหมายเหล่านัน้ด้วยการ
ปฏเิสธของมโนธรรม”284 
 

ไม่อนุญาตการร่วมมืออย่างเป็นทางการทุกประเภทในการกระท าที ่
เป็นความชัว่ 
 ในเรื่องนี้ หลกัทัว่ไปเกี่ยวกบัควำมร่วมมือในกำรท ำควำมชัว่มีการ
ยนืยนัไวด้งันี้ “ครสิตชนเชน่เดยีวกบัทุกคนทีม่นี ้าใจด ีมหีน้าทีส่ าคญัทางมโน
ธรรมทีจ่ะไม่ร่วมมอืโดยตรงในกจิการทีผ่ดิต่อกฎของพระเจา้ ถงึแมก้ฎหมาย
บา้นเมอืงอนุญาตใหก้ระท าไดก้ต็าม โดยแทจ้รงิแลว้ จากจุดยนืดา้นศลีธรรม
ว่า การร่วมมือท าสิง่ที่เป็นความชัว่โดยตรงเป็นสิ่งที่ต้องห้ามทุกกรณี เรา
นิยามการร่วมมอืที่ต้องห้ามนี้ว่า กิจการใดไม่ว่าโดยธรรมชาติหรือเฉพาะ
สถานการณ์ของการกระท า เป็นการร่วมมอืโดยตรงในการกระท าที่ท าร้าย
ต่อชวีติมนุษย์ผู้บริสุทธิ ์หรอืเป็นการร่วมเจตนาที่ผดิศลีธรรมของผู้กระท า
กจิการนัน้ การร่วมมอืเชน่นี้ไม่มเีหตุผลทีอ่นุญาตใหท้ าได ้ไม่วา่จะอา้งความ
เคารพต่อเสรภีาพของผูอ้ื่น หรอือ้างเหตุผลที่ว่ากฎหมายบ้านเมอืงอนุญาต
ให้ท า หรือเรียกร้องให้ท า มนุษย์แต่ละคนต้องรับผิดชอบทางศีลธรรม 
ส าหรบักจิการที่ตนกระท าโดยตนเอง ไม่มใีครยกเวน้จากความรบัผดิชอบนี้ 
และพระเจ้าจะพิพากษาแต่ละคนตามพื้นฐานของความรับผดิชอบนี้ด้วย 
(เทยีบ รม. 2:6; 14:12)”285 
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การให้อาหารและน ้า 
การให้อาหารและน ้ าแก่ผูป่้วยเป็นสิง่จ าเป็นด้วยหลกัการ 
152.  กำรให้อำหำรและน ้ ำแม้จะไม่ใช่เป็นไปตามธรรมชาติกถ็อืว่าเป็นการ
ดูแลขัน้พื้นฐานต่อผู้ป่วยที่ก าลงัจะสิ้นใจ เมื่อพวกเขาไม่ได้ปรากฏว่าเป็น
ภาระมากเกินไปหรือไม่มีประโยชน์ใดๆ การยุติกิจกรรมดังกล่าวที่ไม่
ยุตธิรรมนัน้เท่ากบัเป็นการท าการุณยฆาตอย่างแท้จรงิ “การให้อาหารและ
น ้า แม้จะให้โดยทางสายยางกต็าม โดยหลกัการแล้วเป็นเรื่องปกตแิละเป็น
วธิีที่เหมาะสมในการรกัษาชวีติของผู้ป่วย ดงันัน้ จึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องมี
ขอบเขตและท าใหน้านที่สุดทีจ่ะบรรลุเป้าหมายที่เหมาะสมในการใหน้ ้าและ
อาหารกับผู้ป่วย ด้วยวิธีนี้ความทรมานและความตายที่เกิดจากการอด
อาหารหรอืร่างกายขาดน ้าจะไม่เกดิขึน้”286 
 

การใช้ยาแก้ปวดในระยะสุดท้าย 
การอนุญาตให้ใช้ยาแก้ปวดส าหรบัผูป่้วยในระยะสดุท้าย 
153.  การจดัการกบัความเจบ็ปวดตอ้งรวมอยู่ในการดูแลผูป้่วยทีอ่ยู่ในระยะ
สุดทา้ยของชวีติ  
 ความเจ็บปวดในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตมีความส าคัญฝ่ายจิต
วญิญาณส าหรบัผูป้่วย และโดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบัครสิตชนซึ่งสามารถ
ยอมรบัไดว้า่เป็น “การมสี่วนร่วมในพระทรมาน” และ “การเป็นหนึ่งเดยีวกบั
การถวายบูชาแห่งการไถ่กูข้องพระครสิตเจา้” (เทยีบ คส. 1:24) ดงันัน้ ครสิต
ชนอาจปฏเิสธกำรรบัยำแกป้วดดว้ยเหตุผลดงักล่าว287 
 อย่างไรกต็าม นี่ไม่ใช่กฎเกณฑ์ทัว่ไป พฤตกิรรมที่เป็นวรีกรรมนี้ไม่
สามารถเรียกร้องจากทุกคน288 อนัที่จริงแล้ว ความเจ็บปวดมกัจะลดทอน
พละก าลงัทัง้ทางกายและศลีธรรมของบุคคล289 
 การดูแลเอาใจใส่ที่เหมาะสมทัง้แบบมนุษย์และแบบครสิตชนอนุญาต
ให้มีการใช้ยาที่ท ามาเพื่อบรรเทาหรือขจัดความเจ็บปวดในฐานะที่เป็น
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สิง่จ าเป็นส าหรบัการรกัษา โดยได้รบัความยนิยอมจากผูป้่วย แม้อาจส่งผล
ท าใหเ้กดิการหมดความรูส้กึหรอืลดความแจ่มใสลง 
 

ความเสีย่งของการเร่งความตาย 
154.  ในระยะสุดทา้ย อาจตอ้งใชย้าแกป้วดในปรมิาณมากเพื่อบรรเทาความ
เจ็บปวด สิ่งนี้น ามาซึ่งความเสี่ยงต่อผลขา้งเคยีงและภาวะแทรกซ้อนที่จะ
ตามมา ซึ่งรวมถงึกำรเร่งใหเ้กดิกำรเสยีชวีติเรว็ขึน้ดว้ย  ดงันัน้ จงึจ าเป็นตอ้ง
ให้ยาระงับความเจ็บปวดอย่างรอบคอบ และ เป็นไปตำมมำตรฐำนแห่ง
วชิำชพี “การใช้ยาระงบัความเจ็บปวดเพื่อทุเลาความทรมานของผู้ใกล้จะ
ตาย แม้จะมีผลร้ายท าให้ชีวติเขาสัน้ลง อาจท าได้โดยไม่ขดัศีลธรรมต่อ
ศกัดิศ์รขีองมนุษย์ ถ้าความตายไม่ได้มเีจตนาให้เป็นจุบจบหรอืวธิกีารใดๆ 
แต่ตอ้งรูล้่วงหน้าแล้วเท่านัน้วา่เป็นความจ าเป็นทีไ่ม่อาจหลกีเลีย่งได้”290 ใน
กรณเีชน่นี้ “ไม่ใชค่วามตัง้ใจหรอืแสวงหาใหเ้กดิความตายแมจ้ะมคีวามเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้น ความตัง้ใจเพียงเพื่อบรรเทาอาการปวดอย่างมีประสทิธภิาพ 
โดยวตัถุประสงค์นี้เท่านัน้ที่ยาระงบัความเจ็บปวดสามารถใช้ได้เพื่อการ
รกัษา”291 
 

เกณฑส์ าหรบัการใช้ยาลดการรู้ตวัของผูป่้วย 
155.  มคีวามเป็นไปไดท้ีย่าระงบัความเจบ็ปวดและสารเสพตดิท าใหผู้ป้ว่ยที่
ใกล้จะตายหมดควำมรู้สึก การใช้ยาดังกล่าวควรได้รบัการพิจารณาเป็น
พเิศษ292 
 ในกรณีของความเจ็บปวดที่ทนไม่ได้และมีอาการดื้อยาต้านความ
เจบ็ปวด หากวนิาทแีห่งความตายใกล้เขา้มา หรอืหากมเีหตุผลทีด่ทีีค่าดวา่
อาจมวีกิฤตเฉพาะในช่วงเวลาของความตาย ขอ้บ่งชีท้างการแพทย์ที่หนัก
แน่น แพทยส์ามารถสัง่ให้ยาซึ่งเป็นสาเหตุใหผู้ป้ว่ยสูญเสยีความรูส้กึได ้ดว้ย
การยนิยอมของผูป้ว่ย 
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 การใชย้าลดการรู้ตวัของผูป้่วยส าหรบัผูป้่วยวาระสุดท้าย เมื่อแพทย์
เห็นสมควรสามารถเป็นที่ยอมรบัได้ในทางศลีธรรม หากท าโดยได้รบัการ
ยนิยอมจากผูป้่วยแล้ว และต้องมกีารบอกกล่าวให้กบัสมาชกิในครอบครวั
ทราบ และต้องไม่มคีวามตัง้ใจที่จะท าการุณยฆาตผูป้่วย รวมถงึการทีไ่ดท้ า
หน้าทีแ่ลว้ในดา้นศลีธรรม ครอบครวัและทางศาสนา “ผูท้ีก่ าลงัจะตายสมควร
ที่จะสามารถปฏิบตัหิน้าที่ต่อครอบครวัและหน้าที่ทางศลีธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เขาต้องสามารถเตรียมตัวที่จะไปเฝ้าพระเจ้าอย่างถาวร โดยมี
ความรู้สกึตวัอย่างครบถ้วน”293  เพราะฉะนัน้ “เป็นสิง่ไม่ถูกต้องที่จะท าให้
ผูป้ว่ยวาระสุดทา้ยใกลต้ายขาดสตสิมัปชญัญะโดยขาดเหตุผลทีเ่พยีงพอ”294 
 การใช้ยาลดการรู้ตวัของผู้ป่วย ณ เวลาที่ใกล้ความตายมากที่สุด
ต้องกระท าตามระเบยีบจรยิธรรมที่ถูกต้อง และต้องได้รบัการตดิตามอย่าง
ต่อเนื่อง และจะตอ้งไม่น าไปสู่การยุตกิารรกัษาขัน้พืน้ฐาน 
 

การบอกความจริงกบัผูท่ี้ก าลงัจะส้ินใจ 
หน้าทีที่จ่ะต้องสือ่สาร 
156.  บุคคลมสีทิธทิีจ่ะทราบถงึสถานะทางสุขภาพของตน สทิธนิี้จะไม่ลดลง 
แม้การตรวจและการรกัษาของแพทย์จะส่อไปในทางร้าย และหมายถงึว่า
แพทยม์หีน้าทีจ่ะตอ้งแจง้ใหท้ราบถงึอาการของผูป้ว่ยดว้ยความเคารพ 
 อาการทีบ่่งบอกวา่จะมกีารเสยีชวีติเกดิขึน้ท าใหก้ารแจง้นี้ยากและเป็น
เรื่องใหญ่ แต่นี่ไม่ได้ท าให้แพทย์ยกเว้นจากการที่ต้องพูดควำมจริง การ
สื่อสารระหว่างผูท้ีก่ าลงัจะตายและผูท้ีดู่แลรกัษาไม่อาจท าเป็นเรื่องเล่นทีจ่ะ
มาหลอกกนัได ้นี่ไม่ใช่เป็นทางเลอืกที่มมีนุษยธรรมส าหรบัผูท้ี่ก าลงัจะตาย 
และไม่ไดช้ว่ยใหก้ารตายมคีวามเป็นมนุษยม์ากขึน้ 
 

ความรบัผิดชอบต่อการท าหน้าทีที่ไ่ม่สามารถหลีกเลีย่งได้ 
 ควำมรบัผดิชอบส ำคญัทีเ่ชือ่มโยงกบัขอ้มูลนี้ทีไ่ม่อำจมอบต่อไปให้
ผู้อืน่ได้  การใกล้ความตายน ามาซึ่งความรับผิดชอบที่ต้องท าหน้าที่ที่
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หลกีเลีย่งไม่ไดใ้หลุ้ล่วงไปเกีย่วกบัความสมัพนัธใ์นครอบครวัและการจดัการ
กบัหนี้สินหรือข้อผูกมดัอื่นๆ กบับุคคลที่สาม  ดงันัน้ จึงไม่ควรปล่อยให้
บุคคลดงักล่าวตกอยู่ในความไม่รู้เกีย่วกบัสถานภาพทางการแพทย์ทีแ่ท้จรงิ
ของเขาในยามทีเ่ป็นเวลาหวัเลีย้วหวัต่อของชวีติ 
 

การไตร่ตรองและการมีไหวพริบ 
157.  หน้าที่การบอกความจริงให้กับผู้ป่วยในระยะสุดท้าย เรียกร้องให้
บุคลากรดา้นการดูแลสุขภาพอนามยัตอ้งมกีำรไตร่ตรองและมไีหวพรบิ 
 

ความสมัพนัธเ์รือ่งความไว้ใจในความรกัและความเมตตา 
 การสื่อสารระหว่างกนัไม่สามารถปล่อยทิ้งไว้เนิ่นนานหรือเพกิเฉย  
ตอ้งไม่เกบ็ความจรงิไว ้แต่จะตอ้งไม่เป็นเพยีงการประกาศให้รูเ้ฉยๆ จะตอ้ง
เป็นการสื่อสารด้วยความรักและความเมตตา เป็นเรื่องของการสร้าง
ความสัมพนัธ์ของความไว้วางใจกบัผู้ป่วย การต้อนรับและการเสวนาที่
สามารถค้นหาช่วงเวลาและค าพูดที่เหมาะสม เป็นวธิกีารพูดคุยที่สามารถ
แยกแยะและให้ความเคารพในเวลาที่ผูป้่วยตอ้งการ และปฏบิตัติามได้ เป็น
วิธีการพูดที่จะรับฟงัปญัหาของผู้ป่วยและให้ความสว่างกับปญัหานัน้ 
เพื่อที่จะแนะน าเขาทลีะเลก็ทลีะน้อยถงึความจรงิที่เกีย่วกบัชวีติและสุขภาพ
ของเขา ผูท้ีอ่ยู่กบัผูป้ว่ยและมคีวามรูส้กึไวต่อโชคชะตาของเขาจะสามารถหา
ค าพูดและค าตอบที่จะท าให้เขาสามารถสื่อสารในความจริงและความรัก 
(เทยีบ อฟ. 4:15) 
 

ความสมัพนัธข์องความเป็นน ้ าหนึง่ใจเดียวกบัผูป่้วย 
158.  “ในแต่ละกรณมีกีารเรยีกรอ้งในตวัเอง ขึน้อยู่กบัความไวต่อความรู้สกึ
และความสามารถของแต่ละคนเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์กบัผูป้่วยและสถานะ
ของเขา โดยมองเห็นถึงปฏิกิริยาตอบสนองของเขา (การปฏิเสธ สิ้นหวงั 
ยอมจ านน ฯลฯ) เขาจะเตรยีมพรอ้มทีจ่ะเผชญิหน้าอย่างสุขมุและมไีหวพรบิ”
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295 สิง่ส าคญัไม่ได้อยู่ที่ค าพูดอย่างตรงไปตรงมา แต่อยู่ที่ควำมสมัพนัธข์อง
ควำมเป็นน ้ ำหนึง่ใจเดยีวกบัผูป้่วย ไม่ใช่แค่เรื่องการพูดความจริงทางด้าน
การแพทยข์องอาการปว่ย แต่เป็นการสื่อสารความจรงิทีม่คีวามส าคญั 
 

ความสมัพนัธข์องการแบ่งปันและความเป็นหนึง่เดียวกนั 
ในความสมัพนัธด์งักล่าว เรื่องความตายเป็นสิง่หลกีเลีย่งไม่ได้และท า

ให้สูญเสียพลงัอย่างน่าวติก  ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าตนไม่ได้ถูกทอดทิ้งและถูก
ตดัสนิลงโทษใหต้อ้งตาย ขอ้เทจ็จรงิทีส่ื่อสารกบัเขาดว้ยวธินีี้ไม่ได้ปิดกัน้เขา
จากความหวงั เพราะสามารถท าให้เขารู้สกึมชีวีติชวีาในควำมสมัพนัธ์ของ
กำรแบ่งปนัและควำมเป็นหนึง่เดียวกนั เขาไม่ได้อยู่ตามล าพังกบัความ
เจ็บป่วยของเขา เขารู้สึกว่ามีคนเข้าใจเขา เขาจึงมีสนัติกบัตนเองและกบั
ผู้อื่น เขาเป็นตวัของตนเองในฐานะที่เป็นบุคคล ชวีติของเขาแม้อะไรจะ
เกิดขึ้นก็มีความหมาย และแผ่ออกไปภายในขอบเขตของความหมายที่
แทจ้รงิทีอ่ยู่เหนือข ัน้ตอนการตาย 
 

การดแูลด้านศาสนาต่อผูท่ี้ก าลงัจะส้ินใจ 
การประกาศพระวรสารในการเผชิญกบัความตาย 
159.  วิกฤตฝ่ำยจิตวิญญำณที่เกิดขึ้นในขณะที่ความตายใกล้เข้ามา 
เรยีกรอ้งพระศาสนจกัรใหเ้ป็นผูย้ื่นแสงแห่งความหวงัใหก้บัผูใ้กลจ้ะตายและ
ครอบครวัของเขา ความเชื่อเท่านัน้ที่สามารถส่องแสงให้กบัรหสัธรรมของ
ความตาย ความตายเป็นเหตุการณ์ทีจ่ะน ามนุษยเ์ขา้สู่ชวีติของพระเจา้ ซึ่งมี
แต่การเผยแสดงเท่านัน้ทีส่ามารถประกาศถอ้ยค าของความจรงิ การประกาศ
พระวรสารซึ่ง “เป่ียมด้วยพระหรรษทานและความจริง ” (ยน. 1:14) จะ
ตดิตามครสิตชนไปตลอดตัง้แต่เกดิจนถงึจุดสิน้สุดของชวีติ ซึ่งเอาชนะความ
ตาย และเปิดใหผู้ท้ีก่ าลงัจะตายสู่ความหวงัอนัยิง่ใหญ่ 
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รปูแบบของการประกาศพระวรสาร 
160.  ดงันัน้ จึงจ าเป็นที่ต้องให้กำรประกำศพระวรสำรถงึควำมหมำยของ
ควำมตำย นัน่คือ การประกาศพระวรสารให้กบัผู้ที่ใกล้จะตาย เป็นหน้าที่
ทางการอภิบาลของสมาชิกทุกคนในชุมชนพระศาสนจักร ตามความ
รบัผดิชอบของแต่ละบุคคล เป็นหน้าที่พเิศษทีเ่ป็นของจติตาภบิาลผูป้ว่ยซึ่ง
ได้รบัเรยีกเป็นพเิศษให้อภิบาลผูก้ าลงัจะตายในขอบเขตที่กวา้งขึน้ของการ
ดูแลผูป้ว่ยของเขา  
 ส าหรบัจติตาภิบาลผูป้่วย งานนี้หมายถงึไม่เพยีงแต่มบีทบาทส่วนตวั
ข้างเตียงของผู้ที่ก าลงัจะตายที่อยู่ในอาณัติการดูแลของตนเท่านัน้ แต่ยงั
หมายถงึการส่งเสรมิงานอภบิาลนี้ในแง่ของการจดัตัง้ การบรกิารทางศาสนา 
การฝึกอบรม และการสรา้งความไวต่อความรูส้กึใหก้บัผูท้ างานด้านการดูแล
สุขภาพอนามยั อาสาสมคัร รวมถงึญาตแิละมติรสหายดว้ย รูปแบบทีช่ดัเจน
ของการประกาศพระวรสารแก่ผูท้ี่ก าลงัจะตายคอื ความรกัเมตตา การสวด
ภาวนา และศลีศกัดิส์ทิธิ ์
 

รกัพระเจ้าในเพือ่นมนุษย ์
161.  ควำมรกัเมตตำหมายถงึการให้ การต้อนรบั และการสร้างความเป็น
หนึ่งเดียวกบัผู้ที่ก าลงัจะตาย ซึ่งประกอบด้วยความเอาใจใส่ ความเขา้ใจ 
ความอาทร ความอดทน การแบ่งปนั และการให ้                            

ความรกัเมตตามองผูก้ าลงัจะตายดว้ยวธิพีเิศษ โดยพบกบัพระพกัตร์
ของพระครสิตเจา้ผูท้รงทนทุกขท์รมานและก าลงัจะสิน้พระชนมท์ีเ่รยีกรอ้งให้
เรารกั ความรกัเมตตาต่อผูก้ าลงัจะตายเป็นการแสดงความรกัอย่างพเิศษทีม่ี
ต่อพระเจา้ในเพื่อนมนุษยข์องเรา (เทยีบ มธ. 25:31-40) รกัเขาดว้ยความรกั
แบบครสิตชนจะช่วยเขาให้รบัรู้    ถงึรหสัธรรมของการประทบัอยู่ของพระ
เจ้าที่อยู่เคยีงขา้งเขาและท าให้เขาสมัผสัได้อย่างเด่นชดั เป็นความรกัของ
พระบดิาทีแ่สดงออกมาโดยทางความรกัเมตตาของเพื่อนพีน้่อง 
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ความเป็นหนึง่เดียวกบัพระเจ้าในความสมัพนัธเ์ป็นหนึง่เดียว 
ของผูศ้กัดิสิ์ทธิ ์
162.  ความรกัเมตตาเปิดความสมัพนัธข์องผูท้ีก่ าลงัจะตายไปสู่กำรอธษิฐำน
ภำวนำ กล่าวอกีนัยหนึ่งคอื เป็นความสมัพนัธ์หนึ่งเดยีวกบัพระเจ้า ในการ
อธิษฐานภาวนานี้  เขาจะมีส่วนร่วมกบัพระเจ้าในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น
บดิาผูท้รงใหก้ารตอ้นรบับุตรทีก่ลบัมาหาพระองค์ 
 การส่งเสริมให้ผู้ที่ก าลังจะตายได้ภาวนาและการอธิษฐานภาวนา
ร่วมกบัเขา เป็นการเผยให้เหน็ขอบฟ้าแห่งชวีติของพระเจ้าส าหรบัเขา ใน
ขณะเดยีวกนั เป็นการน าเขาไปสู่ความสมัพนัธเ์ป็นหนึ่งเดยีวของผูศ้กัดิส์ทิธิ ์
ซึ่งความสมัพนัธ์ทัง้หมดที่ความตายที่ดูเหมือนจะแตกสลายอย่างไม่อาจ
กลบัคนืสู่สภาพเดมิไดถู้กสรา้งขึน้ใหม่ในวถิใีหม่  
 

ศีลศกัดิสิ์ทธิข์องพระคริสตเจ้าทีช่่วยให้รอดพ้น 
163.  ช่วงเวลาพิเศษของการอธิษฐานภาวนากบัผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือ  
การเฉลมิฉลองศลีศกัดิส์ทิธิซ์ึ่งเป็นเครื่องหมายของการประทบัอยู่เพื่อช่วย 
ให้รอดของพระเจ้า “ศลีอภัยบาป ศลีเจิมคนไข้ และศลีมหาสนิทในวาระ
สุดท้ายของชวีติครสิตชนกร็วมกนัเป็น ‘ศลีเสบยีง คอื ศลีศกัดิส์ทิธิท์ี่เตรยีม
เราใหเ้ขา้สู่บา้นแทน้ิรนัดร’ หรอืศลีศกัดิส์ทิธิท์ีท่ าใหก้ารจารกิในโลกนี้ของเรา
สมบูรณ์”296 
 เป็นพิเศษ ในศลีแห่งกำรคนืดหีรอืศลีอภยับำป ผู้ที่ก าลงัจะตายที่มี
สนัตกิบัพระเจา้ จะไดม้สีนัตกิบัตนเองและกบัเพื่อนมนุษย์ 
 “นอกจากศลีเจิมคนไข้แล้ว พระศาสนจกัรยงัจดัศลีมหาสนิทให้เขา 
เป็นเสมอืนเสบยีงส าหรบัเดนิทาง” เมื่อรบัศลีมหาสนิทที่เป็นเสมอืนเสบยีง
ส าหรบัเดนิทาง เป็นศลีศกัดิส์ทิธิข์อง “การขา้มผา่น” จากความตายไปสู่ชวีติ 
จากโลกนี้ ไปหาพระบิดา และประทานพลังให้กับผู้ที่ก าลังจะ ตาย 
ที่จะเผชิญหน้ากับการเดินทางในช่วงสุดท้ายของชีวิต297  ดังนัน้ เป็น
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สิง่จ าเป็นทีค่รสิตชนจะตอ้งรอ้งขอและเป็นหน้าที่ของพระศาสนจกัรทีจ่ะตอ้ง
มอบให้298 ศาสนบรกิรของศลีเสบยีง คอืพระสงฆ ์หากไม่มพีระสงฆอ์าจให้
สงัฆานุกร หรอืหากไม่มสีงัฆานุกร ให้เป็นหน้าที่ของศาสนบรกิรพเิศษของ
ศลีมหาสนิท299 

 

ความเชือ่เป่ียมด้วยความรกัเมตตา 
164.  ในความเชือ่ทีเ่ป่ียมดว้ยความรกัเมตตา การไร้ซึ่งอ านาจของมนุษยต์อ่
หน้ารหสัธรรมของความตายไม่ใช่ประสบการณ์แบบสิ้นหวงัหรอืไร้ซึ่งก าลงั 
ครสิตชนสามารถพบความหวงั และในความหวงันี้กม็คีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมี
ชวีติต่อไปหลงัความตายแทนทีจ่ะหดหู่อยู่กบัความตาย 
 

การท าลายชีวิต 
สิทธิอนัละเมิดมิได้ต่อชีวิต 
165.  ท้ายที่สุดแล้ว กำรละเมดิมไิด้ของชวีติมนุษย์ หมายถงึและบ่งบอกถงึ
ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการกระท าใดๆ ที่มุ่งท าลายชวีติโดยตรง 
“การละเมิดมิได้ต่อสิทธิที่จะมีชีวิตของมนุษย์ผู้บริสุทธิ ์‘ตัง้แต่ปฏิสนธิ
จนกระทัง่ตาย’ เป็นเครื่องหมายและขอ้เรยีกรอ้งของการละเมดิมไิดต้่อบคุคล
ทีพ่ระผูส้รา้งทรงประทานพระพรแห่งชวีติให้”300 

 

สิทธิของพระเจ้าแต่เพียงผูเ้ดียว 
166.  นี่เป็นเหตุผลที่ว่า “ไม่มีผู้ใดสามารถที่จะท าลายชวีติบุคคลผูบ้รสิุทธิ ์
โดยทีไ่ม่ขดัต่อความรกัของพระเจา้ทีม่ตี่อบุคคลผูน้ัน้ โดยมไิดล้ะเมดิสทิธขิ ัน้
พืน้ฐาน”301 
 

การห้ามอย่างเดด็ขาดต่ออ านาจอืน่ๆ เหนือชีวิต 
 มนุษย์ได้รบัสิทธินี้โดยตรงจำกพระเจ้ำ (มิใช่จากผู้อื่น : บิดามารดา 
สงัคม หรืออ านาจอื่นใดของมนุษย์) “ดงันัน้ จึงไม่มีมนุษย์ผู้ใด อ านาจใด 
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วทิยาศาสตร์ใด ‘การบ่งชี้’ ใด ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ เชื้อชาติ สงัคม 
เศรษฐกจิ หรอืศลีธรรมทีจ่ะมอี านาจตดัสนิใหท้ าลายชวีติมนุษย์ผูบ้รสิุทธิโ์ดย
เจตนาโดยตรงได้ นัน่คือการกระท าที่มุ่งจะท าลายชีวิต ไม่ว่าจะเป็น
เป้าหมายในตวัมนัเองหรอืเป็นวธิทีีจ่ะบรรลุถงึเป้าหมาย สิง่เหล่านี้ไม่มทีางที่
จะชอบธรรมได”้302 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ไม่มีสิ่งใดและไม่มีผู้ใดสามารถอนุญาตให้ฆ่า
มนุษย์ผู้บริสุทธิไ์ด้ ไม่ว่าจะเป็นทารกในครรภ์หรือตวัอ่อน เด็กทารกหรอื
ผูใ้หญ่ คนชราหรอืผูท้ีทุ่กขท์รมานจากโรคทีร่กัษาไม่หาย หรอืบุคคลทีก่ าลงั
จะตาย นอกจากนี้ ห้ามมใิห้ผูใ้ดร้องขอการกระท าเช่นนี้เพื่อฆ่าตนเอง หรอื
บุคคลอื่นที่อยู่ภายใต้การดูแลของตน ทัง้ไม่มใีครทีส่ามารถให้ความยนิยอม
ไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม และไม่มผีูม้อี านาจใดสามารถแนะน าหรอือนุญาต
ให้ด าเนินการดังกล่าวได้ตามกฎหมาย เพราะเป็นเรื่องของการละเมิด
บทบญัญตัขิองพระเจ้า เป็นสิง่ที่ขดัต่อศกัดิศ์รขีองมนุษย ์เป็นอาชญากรรม
ต่อชวีติ และเป็นการโจมตมีนุษยชาต”ิ303 
 

หน้าทีคุ่้มครองชีวิต 
167.  ในฐานะทีเ่ป็น “ศาสนบรกิรแห่งชวีติและมใิช่ตวัแทนของความตาย”304 
ขึน้อยู่กบัผูท้ างานดา้นการดูแลสุขภาพอนามยั “ที่จะปกป้องชวีติ ที่จะเฝ้าดู
ววิฒันาการ และการพฒันาชวีติตลอดการด ารงอยู่ทัง้ครบ โดยเคารพต่อ
แผนการณ์ของพระผูส้รา้ง”305 
 

การเฝ้าระวงัพิเศษ 
 พนัธกจิการเฝ้าระวงัปกป้องชวีติมนุษยน์ี้ ปฏเิสธกำรฆำตกรรมซึ่งเป็น
ความผดิร้ายแรงทางศลีธรรมที่ขดัแยง้ต่อภารกจิทางการแพทย ์และต่อตา้น
การตายด้วยความสมคัรใจ กำรอตัวนิิบำตกรรมในฐานะที่ “ยอมรบัไม่ได้” 
โดยยบัยัง้ทุกคนทีอ่าจจะพยายามกระท า306 
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 ใ นบ ร รด า วิธี ก า รท า ล ายชีวิต โ ดยกา รฆาตกร รมหรือก า ร
อตัวนิิบาตกรรม มีสองอย่างคือ การท าแท้งและการุณยฆาต ซึ่งพนัธกจินี้
ในปจัุบนัจะตอ้งเฝ้าระวงัเป็นพเิศษและสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าถงึสิง่ที่จะ
เกดิขึน้ เนื่องจากบรบิทของวฒันธรรมและกฎหมาย ท าให้บ่อยครัง้ไม่ไดร้บั
ความสนใจที่จะแพร่ขยายออกไป หากไม่มปีระเดน็เร่งด่วนทีเ่รยีกรอ้งความ
สนใจ 
 

การณุยฆาต 
ห้ามการณุยฆาตและความคิดในการท าการณุยฆาต 
168. ความสงสารที่เกดิจากความเจบ็ปวดและการทุกขท์รมานของผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย เดก็พกิาร คนพกิารทางสมอง และคนชราอาจเป็นเหตุทีท่ าให้ 
การุณยฆาตเพิม่มากขึน้ กล่าวอกีนยัหนึ่งคอื เพื่อทีจ่ะควบคุมการตาย ท าให้
ตายก่อนเวลา และท าอย่าง “อ่อนโยน” ในการจบชวีติของตนเองหรอืของ
ผูอ้ื่น307 
 “การุณยฆาตในความหมายที่ตรงที่สุด หมายถึง การกระท าหรอืละ
เวน้การกระท าซึ่งก่อใหเ้กดิความตาย หรอืมเีจตนาทีจ่ะก่อให้เกดิความตาย 
เพื่อจุดประสงค์ในการขจดัความทุกขท์รมานทัง้ปวง เพราะฉะนัน้ ‘ค าส าคญั
ในการนิยามการุณยฆาตดูไดท้ีค่วามตัง้ใจของเจตจ านงและวธิกีารทีใ่ช’้”308 

ไม่มีสิทธิในการถกูการณุยฆาต 
 ในความเป็นจรงิแล้ว สิง่ที่อาจดูเหมอืนเป็นตรรกะและมมีนุษยธรรม
กลายเป็นเรื่องไร้สาระ และไร้มนุษยธรรมเมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชดิ เรา
ก าลงักล่าวถึงอาการที่น่ากลวัที่สุดอย่างหนึ่งของวฒันธรรมแห่งความตาย 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงัคมที่มีการพฒันาอย่างมาก พวกเขาท าให้เหน็ว่า
ค่าใช้จ่ายในการดูแลคนพกิารและผู้ทุพพลภาพนัน้เป็นภาระหนักและมาก
เกนิไป นี่เป็นเพราะสงัคมเหล่านี้มกีารจดัระเบยีบ “บนพืน้ฐานของเกณฑข์อง
ประสทิธภิาพการผลติแต่อย่างเดยีว และชวีติทีพ่กิารนัน้ไม่มคีุณค่าอกีต่อไป”
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309  แต่ทุกคนที่ “เปิดใจรบัความจริงและความดีอย่างซื่อตรง อาศยัความ
สว่างของเหตุผลและการกระท าอนัเร้นลบัของพระหรรษทานกจ็ะสามารถ
รับรู้กฎธรรมชาติที่จารึกไว้ในจิตใจของตน (เทียบ รม  2:14-15) คือชีวติ
มนุษย์ตัง้แต่เริ่มต้นจนวาระสุดท้ายเป็นสิง่มีคุณค่า ศกัดิส์ ิทธิ ์และสามารถ
ยนืยนัสทิธขิองมนุษย์ทุกคนที่จะได้รบัการเคารพอย่างสูงสุดต่อชวีติอนัเป็น
ทรัพย์สมบัติพื้นฐานของแต่ละคน”310 ดังนั ้น กำรุณยฆำตจึงเป็นกำร
ฆำตกรรมทีไ่ม่มเีหตุผลใดจะสรำ้งควำมชอบธรรมใหไ้ด้ 311 
 

การอยู่กบัผูป่้วยและดแูลด้วยความรกั 
169. บุคลากรทางการแพทย์และผู้ท างานด้านการดูแลสุขภาพอนามยั 
ซื่อสตัย์ต่อหน้าที่ของพวกเขา “ด้วยการรบัใช้และช่วยเหลือชวีติจนวนิาที
สุดท้าย”312 พวกเขาไม่สามารถท าการใดๆ ที่เกี่ยวกบัการุณยฆาตได้ แม้แต่
ตามค าขอของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งหรอืญาตขิองผูป้่วย อนัที่จรงิแล้ว ไม่มสีทิธทิีจ่ะ
ท ำลำยชวีติของตนเองโดยตัง้ใจ และด้วยเหตุผลนี้ จงึไม่มผีูท้ างานด้านการ
ดูแลสุขภาพอนามยัคนใดสามารถเป็นผูท้ีใ่ชส้ทิธทิีไ่ม่มอียู่จรงิได ้
 

ยามีเพือ่รกัษาชีวิต 
170. “การขอร้องของผูป้่วยหนัก ซึ่งบางครัง้ขอความตายนัน้ จะต้องเขา้ใจ
วา่ไม่ไดห้มายถงึปรารถนาจรงิๆ ทีต่อ้งการการการุณยฆาต ทีจ่รงิ มอียู่เกอืบ
ตลอดเวลาในการอา้งความเจบ็ปว่ยเพื่อขอความชว่ยเหลอืและความรกั สิง่ที่
ผูป้ว่ยตอ้งการนอกเหนือจากยาแลว้คอืความรกั ความอบอุ่นของมนุษย ์และ
ความอบอุ่นเหนือธรรมชาติ ซึ่งผู้ป่วยควรที่จะได้รบัจากบุคคลรอบข้างที่
ใกลช้ดิ ทัง้บดิามารดาและบุตร แพทยแ์ละพยาบาล”313 
 ผูป้่วยที่ได้รบัการห้อมลอ้มด้วยความรกัของมนุษย์และความรกัแบบ 
คริสตชนจะไม่ตกอยู่ในความสิ้นหวงัและความปวดร้าว ในทางกลับกนั 
ความรูส้กึทีถู่กทอดทิง้ในชะตากรรมของความทุกขท์รมานและความตายและ
ขอให้ยุตชิวีติ นี่คอืเหตุผลท าไมกำรุณยฆำตจงึเป็นควำมพ่ำยแพ้ส าหรบัผูท้ี่
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เหน็ดว้ยกบัการการุณยฆาตในทางทฤษฎ ีและผูท้ีต่ ัง้ใจทีจ่ะน ามาใช ้รวมทัง้
ผูท้ีด่ าเนินการใหเ้ป็นจรงิ 
 

การรบัใช้ชีวิตมนุษย ์
171. การุณยฆาตเป็นอาชญากรรมซึ่งผูท้ างานดา้นการดูแลสุขภาพอนามยั
ตอ้งเป็นผูพ้ทิกัษ์ชวีติเสมอ ไม่สามารถทีจ่ะใหค้วามร่วมมอืได้ 314 
 ส าหรบัวทิยาศาสตร์การแพทย์ นับว่าเป็น “การก้าวถอยหลงัของการ
ยอมแพ้ และเป็นการดูถูกศกัดิศ์รีส่วนบุคคลของผู้ที่ก าลงัจะตาย”315 การ
ยอมรบัทีเ่พิม่ขึน้ในฐานะทีเ่ป็นรากฐานของวฒันธรรมแห่งความตายหลงัการ
ท าแท้ง  จะต้องเขา้ใจว่าเป็นการเรยีกร้องให้ทุกคนต้องมคีวามซื่อสตัย์ที่มี
ประสทิธภิาพและไม่มเีงื่อนไขต่อชวีติ 
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มิติทางจริยธรรมทีแ่ท้จริงและไม่อาจปฏิเสธได้ 
ของวิชาชีพการดแูลสขุภาพอนามยั 
 ความซื่อสตัย์ต่อชวีติซึ่งเป็นพระพรจากพระเจา้ ทัง้ในตอนจบและใน
ตอนเริม่ต้น ในวยัเตบิโต และในวยัถดถอย เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนทีม่ี
น ้ าใจดี แต่ไม่ต้องสงสยัเลยว่าเป็น “บุคลากรทางด้านการดูแลสุขภาพ
อนามยัทีต้่องรบัผิดชอบเป็นพิเศษนัน้คือ แพทย ์พยาบาล เภสชักร จิต
ตาภิบาล นักบวชชายหญิง ผู้บริหารและอาสาสมคัร วชิาชพีของพวก
เขาเรียกร้องให้เป็นผู้ดูแลปกป้องและรับใช้ชีวิตมนุษย์ ในบริบททาง
วฒันธรรมและสังคมปจัจุบัน ซึ่งท าให้วิทยาศาสตร์และการปฏิบัติทาง
การแพทย์เสี่ยงที่จะสูญเสียการมองเห็นมติิทางจริยธรรมโดยธรรมชาตใิน
ตวัเอง บางครัง้บรรดาบุคลากรทางด้านสุขภาพอนามยัทัง้หลาย ถูกผจญ
อย่างแรงกลา้ในการทีจ่ะเป็นผูจ้ดัการชวีติผูอ้ ื่นตามใจชอบ หรอืแมแ้ต่จะเป็น
ผูห้ยบิยื่นความตาย ในการเผชญิกบัการผจญนี้ เขาทัง้หลายจะต้องมคีวาม
รบัผดิชอบมากยิง่ขึน้ในทุกวนันี้ แรงบนัดาลใจอย่างลกึซึ้งและการสนบัสนุน
อย่างเขม้แขง็ต้องวางอยู่ในมติทิางจริยธรรมที่แท้จริงและไม่อาจปฏเิสธได้
ของวชิาชพีการดูแลสุขภาพอนามยั ค าปฏิญาณจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
แพทย์ (Hippocratic Oath)  ที่เคยกระท าในสมัยโบราณและยังคงมี
ความหมายที่ใชไ้ด้ทุกวนันี้เรยีกร้องให้แพทย์ทุกคนอุทิศตนโดยเคารพต่อ
ชวีติและความศกัดิส์ทิธิข์องชวีติมนุษยอ์ย่างสิน้เชงิ”316 
 

จ าเป็นต้องมีการกลบัใจภายใน 
 พระเจ้าผูท้รงรกัชวีติ ทรงมอบความไวว้างใจใหอ้ยู่ในมอืมนุษย์ เพื่อ
เขาจะได้เป็นผูพ้ทิกัษ์ที่กระตอืรอืร้น เพื่อตอบสนองกระแสเรยีกอนัสูงส่งนี้ 
จ าเป็นต้องมคีวามเตม็ใจที่จะตอ้งมกีารกลบัใจภายใน เพื่อจะช าระจติใจของ
ตนให้สะอาดและเพื่อทีจ่ะพบกบัมุมมองใหม่ “นี่คอืทศันะของผูท้ีม่องชวีติใน
ความหมายที่ลกึซึ้ง กว่า ผู้ที่เข้าใจลกัษณะชวีติที่เป็นของประทานโดยให้
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เปล่าอย่างสิน้เชงิ ที่เขา้ใจความสวยงามของชวีติ และเขา้ใจวา่ชวีติเชญิชวน
ให้ใชเ้สรภีาพและความรบัผดิชอบ เป็นทศันะของผูท้ี่ไม่ทกึทกัเอาความเป็น
จริงเป็นกรรมสิทธิข์องตน แต่ตรงกนัข้าม ยอมรบัความจริงในฐานะที่เป็น
ของขวญั โดยพบภาพสะทอ้นของพระผูส้รา้งในทุกสิง่ทุกอย่าง และเหน็พระ
ฉายาลักษณ์ของพระเจ้าในมนุษย์ทุกคน (เทียบ ปฐก. 1:27; สดด. 8:5) 
ทศันะนี้ไม่ท าให้เรารู้สกึท้อแท้เมื่อเผชญิหน้ากบัผูป้่วย ผูทุ้กขท์รมาน ผูถู้ก
ทอดทิ้ง หรอืผูท้ี่อยู่ในวาระสุดท้ายของชวีติ ตรงกนัขา้ม ในทุกสถานการณ์
เชน่นื้ เราจะรูส้กึไดร้บัการทา้ทายทีจ่ะแสวงหาความหมาย และสภาวการณ์นี้
เองเปิดโอกาสใหเ้รารบัรู้กระแสเรยีกที่จะพบ เสวนา และเขา้สมัพนัธเ์ป็นน ้า
หนึ่งใจเดียวกนับนใบหน้าของมนุษย์แต่ละคน ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องใช้
ทศันะนี้ และตอ้งมคีวามย าเกรงต่อพระเจา้ เพื่อคน้พบความสามารถของเรา
อกีครัง้หนึ่งในการทีจ่ะเคารพและให้เกียรติมนุษยท์ุกคน”317 
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