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กอน   เมื่อไมมีเทคโนโลยีเราก็ไมมีการพิจารณาประเด็นเหลานี้   ควรหรือไมที่จะมี
การทํา  Active Euthanasia ในโรงพยาบาลรามาธิบดี  หรือ โรงพยาบาลศิริราช เพราะ
เปนการกระทบกระเทอืน   ตอความรูสึกทางจริยธรรมทีม่ีตอญาติพ่ีนอง 

ถาสมมติวาเราเกิดใหมนีโยบายขี้นมาวา   ตอไปนี้โรงพยาบาลศิริราช   อาจจะมีการ
เปดบริการแบบ เอ . ที . เอ็ม. (ATM) คือ เมตตามรณะ จะทําใหมีเทคโนโลยีมีผลตอ
การตัดสินวา   ควรทําหรือไม เปนสิ่งที่ชอบธรรมหรือไม นี่เปนเพียงการยกตัวอยาง
ของการใชเทคโนดลยีที่เขามามีสวนกระทบทางดานการแพทยที่พยายามจะยืดชีวิต
คนออกไป    พยายามใหเปนซุปเปอรแมน   ซึ่งในความคิดของชาวตะวันตกมีอยู
ตลอดเวลา   มีความพยายามที่จะทําใหคนนั้นอยูไปตลอด     มีการทํามัมมี่เพ่ือจะทํา
ใหคนอยูนาน   แตพุทธศาสนาไมเปนเชนนั้นเลย   เราจะเห็นไดวา ทุกสิ่งทุกอยาง
เปน อนิจจํ ทุกขํ อนตฺตา ทุกสิ่งทุกอยางนั้นไมเที่ยง   ตายแลวแยกออกไปหมด   ทํา
ใหเราแตกตางตะวันตก   เราเตรยีมพรอมที่จะตาย เตรียมพรอมทําใหจิตประภัสสร
กอนตาย การทําใหจิตประภัสสรนัน้คือทําใหจิตสงบ   เหมือนกับคอกกั้นวัวกั้น
ควาย   ตัวไหนที่อยูใกลคอกที่สุดก็จะออกไป    นั่นคือเหตุผลวา   เหตุใดเราจีงตอง
ทําจิตใหดี   เพ่ือเราจะไดตายดี  ตายสงบ แตการใชเทคโนโลยีนัน้มัปญหาวา จะทํา
ใหตายดีไดหรือไม 

นอกจากการใชเทคโนโลยทางการแพทยในการชวยยีวิตผูปวยแลว   ยังชวยในการ
ทํานายโรคและอาการของโรคไดดวย   ยกตัวอยางเชน ขณะนี้เทคโนโลยีเริ่มมีสวน
ชวยทํานายความพิการของรางกาย   การตรวจขอบกพรองตางๆ ของเด็กที่อยูใน
ครรภวา   เด็กมีความพิการทางสมองหรือไม   แตก็มีความยุงยากเกิดขึ้น   ดังเชน
กรณีหนึ่งซึง่งนาสนใจมาก   เกิดขึ้นจากการใชเทคโนโลยี   คือ มีสตรีผูหนึ่ง ชื่อ มารี
ชา  ลอเร็นซ เกิดต้ังครรภขึน้มาเมื่ออายุ 41 ป ก็รูสึกกลุมใจกลัวลูกจะปญญาออน ก็ให
แพทยประจําครอบครัวสงไปตรวจ    แตก็พบวามีโครโมโซมแปลกๆ คือ โดยปกติจะมี
โครโมโซม  xx หรือ   xy   ถาเปนหญิงก็เปน xx   ถาเปนชายก็เปน xy    หลังจาก
ตรวจก็พบวามีโครโมโซม   xyy ซึ่งจากการวินิฉัยก็จะพบวา   คนที่มีโครโมโซม xxy 
นี้   สวนใหญเปนโจร   ปญหา   คือ แพทยควรจะอยางไรเมื่อทราบเชนนี้    ควรจะ
บอกความจริงกับสตรผีูนี้หรือไม   ถาไมบอกความจริงอาจจะเกิดองคุลีมาลที่ 
3  แพทยจะตองรับผิดชอบหรือไม   ถาเปนเชนนั้น     นอกจากนี้   การมีโครโมโซม 
xyy นี้ก็ยังไมแนนอน   อาจจะเปนการทดลองอยู จําเปนหรือไมที่จะตองบอกความ
จริงกับคนไข แตหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพแพทยบอกวาตองไมทําอันตรายตอ
คนไข    แลวกรณีนีเ้ปนอยางไร    ไมบอกความจริงก็อาจทําใหคนไขสบายใจ   หรือ
ถาบอกความจริงแลวคนไขเกิดเปนลม    แลวจะผิดตอจรรยาบรรณของแพทย
หรือไม    ดังนั้น   เรื่องเทคโนโลยนีี้ทําไดทําใหเกิดความสับสนอลหมานในการตัดสิน
ปญหาเรื่องจริยธรรมเปนอยางมาก 

ยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือ   ประเด็นที่เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีในการเพาะมนุษย คือ 
cloning แลวเกิดปญหาขึ้นมา คือปญหาเด็กหลอดแกว (แตที่จริงเปนเด็กจานแกว
มากกวา   เนื่องจากผสมกันในจานแกว)     เด็กพวกนี้มีปญหาหนึ่งซึ่งแพทยเองไม
สามารถตอบได   ปญหาที่สําคัญที่สุดคือ     เราพยายามผลิตมนุษยใหไดสายพันธุที่
ดี    ดังเชนที่เพลโตพูดวา ถาคนใดเกิดมาพิการเราก็จับไปโยนทิ้งเสีย    ดังนั้นเวลา
เวลาที่ทําการผสมแพทยก็พยายามคัดเลือกพันธ    เนื่องจาก sperm กับ ovum ยัง
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