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   บทที ่1 

  บทน ำ 

1.ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
สิทธิการไดรั้บการดูแลทางสุขภาพถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยท์ั้งในระดบับุคคล 

ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน โดยครอบคลุมทั้งการเขา้ถึงบริการสาธารณสุขท่ีเก่ียวกบัการสร้าง
เสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ รวมทั้งการได้รับการ
สนบัสนุนปัจจยัต่างๆท่ีสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคโดยรัฐมีหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุน บน
พื้นฐานของหลกัคุณธรรมจริยธรรม มนุษยธรรม โดยให้ความส าคญักบัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
ความเท่าเทียมกนัในสังคม อีกทั้งจะตอ้งค านึงถึงหลกัการพฒันาอยา่งเป็นองค์รวมอยา่งย ัง่ยืนและ
อยา่งมีส่วนร่วมของประชาชนและองคก์รทุกระดบั ครอบคลุมในทุกมิติทั้งทางกาย ทางจิตใจ ทาง
ปัญญา และทางสังคม โดยประชาชนยอ่มตอ้งมีความตระหนกัรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง มิให้เกิดความเสียหายทางสุขภาพ หรือหลีกเล่ียงพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดโรคหรือภาวะเจบ็ป่วย หรือเม่ือเกิดภาวะเจบ็ป่วยแลว้มีความตระหนกัรู้ในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง  

การตายอย่างสงบเป็นธรรมชาติและมีศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์เป็นสิทธิท่ีบุคคลพึงมี
และพึงไดรั้บการเคารพยอมรับจากผูอ่ื้น สังคมและกฎหมาย ผูป่้วยระยะสุดทา้ยใกลต้ายควรได้รับ
ดูแลดว้ยการแพทยค์รอบคลุมทุกมิติ ดูแลรักษาแบบองคร์วมครอบคลุมมิติทางกาย มิติทางจิต มิติ
ทางปัญญา มิติทางสังคม วิธีการแบบองค์รวม เช่น การดูแลดา้นร่างกายโดยการสร้างบรรยากาศ 
การดูแลด้านจิตใจ(สุวภรณ์ แนวจ าปา,2554) แต่ปัญหาท่ีท าให้หลายคนไม่สามารถตายอย่างมี
ศกัด์ิศรีได ้เกิดข้ึนเน่ืองจากไม่ไดแ้สดงเจตจ านงในการใชสิ้ทธิน้ีไวล่้วงหนา้ หรือเม่ือเกิดเหตุการณ์
คบัขนัข้ึนท่ีเราไม่อยูใ่นสภาพท่ีจะบอกกล่าวความตอ้งการท่ีจะตายดีได ้ก็จะมีผูอ่ื้น ญาติ แพทยม์า
ตดัสินแทนเรา ซ่ึงก็เขา้ใจไดว้า่ ญาติอาจจะไม่รู้ความจริงวา่ ผูป่้วยอยูใ่นภาวะใกลต้ายแลว้ หรือยงั
หวงัท่ีจะใหค้นท่ีตนรักหายและกลบับา้นไดย้งัมีอยูต่ลอดเวลา หรือแมรู้้แต่ก็คิดวา่ตอ้งรักษาพยาบาล
ให้เต็มท่ีเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณให้กบัคนท่ีตนรักยิ่งในครอบครัวท่ีมีญาติพี่น้องมากยิ่งยากแก่
การตดัสินใจ ในทางพุทธศาสนาพบว่า การุณยฆาตทางออ้มท่ีกระท าแก่ผูป่้วยท่ีไม่มีทางรักษาให้
กลบัฟ้ืนคืนดี ซ่ึงเจา้ตวัยินยอมดว้ยเหตุผลเร่ืองการช่วยปลดภาระแก่คนแวดลอ้มใกลชิ้ดเป็นส่ิงท่ี
พุทธศาสนายอมรับได(้วฒักร เรืองจินดาวลยั,2547) ในปัจจุบนัเราจึงเร่ิมพดูถึงแนวคิดเร่ือง 



2 
 

พินัยกรรมชีวิต (Living will) คือให้มีการแสดงความจ านงไวล่้วงหน้าได้ ซ่ึงอาจจะระบุแนวทาง
ปฏิบติัทางการแพทยท่ี์เราตอ้งการ หรือไม่ตอ้งการในกรณีต่างๆไว ้ซ่ึงในหลายประเทศมีกฎหมาย
รับรองในเร่ืองน้ี และล่าสุดประเทศไทยก็มีพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซ่ึงระบุถึง
สิทธิในการจากไปอย่างสงบตามธรรมชาติไวด้ว้ย แต่ไม่ไดบ้งัคบัว่าบุคคลทุกคนตอ้งกระท าตาม
พระราชบญัญติัฉบบัน้ี 

เจตนาของกฎหมายน้ีเป็นไปเพื่อรับรองสิทธิของผูท่ี้ปรารถนาจะจากไปอย่างสงบ ตาม
ความเช่ือของบุคคลนั้น และคาดว่าจะช่วยลดทอนปัญหาความขดัแยง้ระหว่างญาติพี่น้อง และทีม
ผูใ้ห้การรักษา ซ่ึงหลายคร้ังจะพบว่ามีปัญหาระหว่างแนวคิดท่ีจะยื้อชีวิตและความเห็นท่ีตอ้งการ
ปล่อยการตายให้เป็นไปตามธรรมชาติ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12  
บญัญติัให้บุคคลสามารถแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขท่ีจะไม่รับการรักษาเพื่อ
ยดืชีวติ ถือเป็นสิทธิในการปฏิเสธการบ าบดัรักษา (Right to refuse medical treatment) ท่ีสามารถท า
ไดถู้กตอ้งตามกฎหมาย ซ่ึงความยินยอมของผูป่้วยถือว่าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุด โดยปกติแลว้แพทย์
ไม่สามารถให้การรักษาได้โดยปราศจากความยินยอม เวน้แต่การบ าบดัรักษานั้นเป็นเหตุจ าเป็น
อยา่งยิ่ง และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูป่้วย สิทธิน้ีมีมาตั้งแต่ ปี 2550 แลว้ แต่ผา่นมา 10 ปี 
ปรากฏวา่คนไทยใชสิ้ทธิน้ีไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต ์เน่ืองจากไม่รู้ถึงสิทธิดงักล่าว(รายงานระบบสุขภาพ, 
http://www.thaihealthreport.com,สืบคน้เม่ือ 1 เมษายน 2560) 

พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 ระบุวา่ บุคคลมีสิทธิท าหนงัสือแสดง
เจตนาไม่ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทา้ยของชีวิตตน 
หรือเพื่อยติุการทรมานจากการเจบ็ป่วยได ้การด าเนินการตามหนงัสือแสดงเจตนาตามวรรคหน่ึง ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง เม่ือผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสาธารณสุข
ไดป้ฏิบติัตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหน่ึงแลว้ มิให้ถือวา่การกระท านั้นเป็นความผิดและใหพ้น้
จากความรับผิดทั้งปวง การท าหนงัสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาหรือพินยักรรมชีวติ ตามมาตรา 
12 พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ถือเป็นเคร่ืองมืออนัหน่ึง ท่ีจะช่วยสะทอ้นความ
ตอ้งการของผูป่้วยไปยงัแพทย ์พยาบาลและบุคลากรท่ีให้การดูแลรักษา ถือเป็นการวางแผนการ
รักษาล่วงหน้าอยา่งหน่ึง แพทย ์พยาบาลท่ีเก่ียวขอ้งในการรักษาและญาติใกลชิ้ด ควรเคารพความ
ประสงคข์องผูป่้วยเพราะถือเป็นสิทธิผูป่้วยอยา่งหน่ึง กฎหมายมิไดบ้งัคบัผูป่้วยให้ตอ้งท าหนงัสือน้ี 
แต่ช่วยให้สามารถปฏิเสธการักษาท่ีไม่จ  าเป็นของผูป่้วยท่ีอยูใ่นวาระสุดทา้ย เพื่อผูป่้วยสามารถขอ
เลือกตายอยา่งสงบ มีโอกาสไดร้ ่ าลากบัคนใกลชิ้ด ขณะเดียวกนัแพทย ์พยาบาลก็มิไดท้อดทิ้งผูป่้วย
แต่อยา่งใด หากยงัให้การดูแลรักษาตามอาการ เพื่อลดความทุกขท์รมาน หนงัสือแสดงเจตนาน้ียงั

http://www.thaihealthreport.com,สืบค้น
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ช่วยให้เรามีโอกาสเตรียมพร้อมทางจิตวิญญาณ เพื่อระลึกถึงการเตรียมตวัตายในวนัขา้งหนา้ ท าให้
เห็นถึงความเป็นอนิจจงัของชีวติมนุษย ์

แนวคิดเร่ือง “สิทธิ” ท าให้คนรุ่นใหม่จ  านวนไม่น้อยต่ืนตวัและมีการถามหาสิทธิท่ีจะตาย 
กนัทัว่โลก ซ่ึงไทยเราไดสิ้ทธินั้นในระดบัหน่ึง แลว้จากพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ ฉบบัล่าสุด 
ซ่ึงก็คือสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรักษา แต่ค าถามต่อมาก็คือ เราตอ้งการสิทธินั้นโดยสมบูรณ์หรือไม่ 
สิทธิท่ีจะถูกฆ่าไดเ้ม่ือเราตอ้งการ การบญัญติัมาตรา 12 ในพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ จึงไม่ใช่
เร่ืองการุณยฆาต ไม่ใช่เร่ืองสิทธิท่ีจะตาย ไม่ใช่เร่ืองสนบัสนุนให้ใครฆ่าใคร ไม่ใช่เร่ืองเปิดช่องให้
แพทยป์ฏิเสธการรักษา แต่เป็นการเปิดช่องให้คนทุกคนเลือกท่ีจะจากไปโดยวิถีธรรมชาติในวาระ
สุดทา้ยของชีวติโดยไม่ถูกเหน่ียวร้ังจากเคร่ืองมือต่างๆ ซ่ึงก็ไม่ไดบ้งัคบัวา่ทุกคนจะตอ้งแสดงเจตนา 
ใครอยากท าก็ท  า ใครไม่อยากท าก็ไม่ตอ้งท า ในพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550  ก็ไม่ได้
ก าหนดวา่ถา้ใครไม่ท าตามมาตรา 12  แลว้จะมีโทษเป็นเพียงบทบญัญติัท่ีเปิดโอกาสไวเ้ท่านั้นเอง 
และจากการศึกษาการวิจยัผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร พบวา่ผูสู้งอายุร้อยละ 89 มีความตอ้งการท่ี
จะตายอย่างสงบและมีศกัด์ิศรีได้รับการบรรเทาทุกข์ทรมานในภาวะท่ีใกล้ตายและตอ้งการท่ีจะ
ไดรั้บความเห็นอกเห็นใจจากญาติพี่น้องและผูใ้กลชิ้ดเป็นคร้ังสุดทา้ยก่อนตาย (พิมพพ์รรณ ศิลป
สุวรรณและสุลี ทองวิเชียร, 2532)  ดงันั้นการเลือกวิธีการตายของผูป่้วยโรคร้ายแรงอยา่งมีศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษยก์บัการกระท าของบุคลากรดา้นสาธารณสุขในเชิงจริยธรรมควรไดรั้บการรับรอง
และคุม้ครองไปพร้อมกนั 

 ในการท าพินยักรรมชีวิต  กระบวนการจะมีความส าคญัมากกว่าผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน เพราะ
หากเร่ิมตน้ในขณะท่ียงัมีชีวิตอยูเ่ป็นปกติ โดยการพูดคุยกนัในครอบครัวและผูใ้กลชิ้ด เพื่อให้ทุก
ฝ่ายตระหนักถึงส่ิงท่ีผูท้  าพินัยกรรมชีวิตแสดงเจตนาให้คุณค่าและเข้าใจวิธีคิดท่ีอยู่เบ้ืองหลัง
ตวัหนงัสือ นอกจากจะเป็นการใชชี้วิตอย่างไม่ประมาทแลว้ ยงัเป็นการทบทวนความสัมพนัธ์ของ
ผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนาท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ ในชีวิต ช่วยให้จดัวางความสัมพนัธ์ต่อส่ิงต่างๆได้อย่าง
ถูกตอ้ง จนเม่ือวาระสุดทา้ยมาถึงการแสดงเจตนาอาจไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป การท าพินยักรรม
ชีวิตตามพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12 มีผลบงัคบัใช้แล้ว มีทั้งขอ้ดีและ
ขอ้เสียท่ีผูจ้ะใช้สิทธิน้ีควรท าความเขา้ใจก่อนขอใช้สิทธิ ตลอดจนศึกษาแนวทางปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 
เพื่อการท าพินยักรรมชีวิตนั้นจะไม่เป็นโมฆะ ไดบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการ ใชเ้ป็นทางเลือก
หน่ึงของสังคมท่ีจะช่วยให้ผูอ้ยู่ในวาระสุดทา้ยไดจ้ากไปอย่างสงบตามความประสงค์ ทั้งน้ีผูว้ิจยั
ปฏิบติังานในสายการแพทยโ์ดยตรง ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาความคิดเห็นตลอดจนแนวทางการ
ปฏิบติัตามกฎหมายและทางการแพทยต์ามพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2550 มาตรา12 
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2.วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของแพทย์ด้านกฎหมายและการแพทยต์ามพระราชบญัญติั

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12 
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบติัด้านกฎหมายและการแพทย์ตามพระราชบญัญัติสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12 ในโรงพยาบาลศิริราชและศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก 
 
3.ขอบเขตกำรวจัิย  

3.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาความคิดเห็นของแพทยด์้านกฎหมายและการแพทย ์และ
ศึกษาแนวทางปฏิบติัดา้นกฎหมายและการแพทยต์ามพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 
มาตรา 12  และศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งประเด็นทางกฎหมายและการ
ท าการุณยฆาต ( Euthanasia) และพินัยกรรมชีวิต ( Living Will ) ทั้งในและต่างประเทศจากอดีต
จนถึงปัจจุบนั 

3.2 ขอบเขตด้านกลุ่มประชากร เป็นแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีดูแลผูป่้วยระยะสุดท้ายแบบ
ประคบัประคองและแพทยเ์ฉพาะทางดา้นบ าบดัความปวด  แพทยจ์ากศูนยบ์ริรักษ ์โรงพยาบาลศิริ
ราช จ านวน 4 ท่าน จากท่ีสังกดัทั้งหมด 6 ท่าน มี 2 ท่านลาศึกษาต่างประเทศ ในโรงพยาบาลศิริราช
และแพทยจ์ากหน่วยบริบาลบรรเทา ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก จ านวน 6 ท่าน ศูนยก์ารแพทย์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลยัมหิดล โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งน้ีมาจากการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) รวมกลุ่มเป้าหมายท่ีใชศึ้กษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นทั้งหมด 10 ท่าน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัคร้ังน้ี ใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก 

3.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลาการวิจยัคร้ังน้ี มีระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน เร่ิมด าเนินการ
วจิยัตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 จนถึงเดือนเมษายน 2560 

 
4.นิยำมศัพท์ทีเ่กีย่วข้อง 
 นิติเวชศาสตร์ หมายถึง วิชาแพทยท่ี์น ามาใช้หรือเก่ียวขอ้งกบังานทางด้านกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น การตรวจผูบ้าดเจ็บเพื่อให้ความเห็นทางคดีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิต หรือการ
ตรวจศพหาสาเหตุการตาย อนัมาจากเหตุอนัไม่เป็นธรรมชาติ เช่น  ฆ่าตวัตาย ถูกฆ่าตาย อุบติัเหตุไม่
ทราบเหตุหรือการตายในระหวา่งคุมขงั 

สิทธิ  หมายถึง อ านาจท่ีจะกระท าการใดๆไดอ้ยา่งอิสระโดยไดรั้บการรับรองจากกฎหมาย 
ไดแ้ก่ สิทธิทางกฎหมาย( Legal  Right )โดยก าหนดเป็นกฎหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร สิทธิผูป่้วย   
( Patient  Right ) ในการได้รับการรักษาพยาบาล มาตรา 51 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกนัในการรับ



5 
 

บริการทางสาธารณสุขท่ีไดม้าตรฐาน ตามมาตรา 51 และผูย้ากไร้มีสิทธิไดรั้บการรักษาพยาบาลจาก
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  สิทธิทางจริยธรรม ( Moral  Right ) คือ มนุษย์
ทุกคนมีคุณค่าความเป็นมนุษยอ์ย่างเท่าเทียมกนั ไดรั้บการปฏิบติัต่อกนัอย่างมีศกัด์ิศรี เสมอภาค 
สิทธิการตาย ( Right to die) เป็นเจตจ านงของผูป่้วยโดยตรงท่ีจะตาย หรือสิทธิในการปฏิเสธการ
รักษา( Right to refuse medical treatment) บุคคลมีสิทธิแสดงความจ านงเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล
หรือการปฏิเสธการรักษาในวาระสุดทา้ยของชีวติตนได ้

พินัยกรรมชีวิต หมายความว่า บุคคลท าหนังสือแสดงเจนาไม่ประสงค์จะรับบริการ
สาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทา้ยของชีวิตตน โดยเป็นเอกสารท่ีประชาชน
เขียนแจง้ให้แพทยห์รือบุคลากรทางการแพทยท์ราบวา่ในกรณีท่ีผูป่้วยมีอาการหนกัถึงขั้นตดัสินใจ
อะไรเองไม่ได ้ ผูป่้วยจะยอมให้ใช้วิธีการรักษาใดและไม่ยอมให้ใช้วิธีการรักษาใดแก่ตน  แพทย์
อาจทบทวนหรือตรวจสอบพินยักรรมการรักษาระยะสุดทา้ยและเจตนารมณ์ล่วงหนา้ของผูป่้วยกบั
ตวัผูป่้วยเป็นระยะๆ และมีการเปล่ียนแปลงได ้      

วาระสุดทา้ยของชีวิต หมายความวา่ ภาวะอนัเกิดจากการบาดเจบ็หรือโรคท่ีไม่อาจจะรักษา
ให้หายไดแ้ละจากการพยากรณ์โรคตามมาตรฐานทัว่ไปในทางวิชาชีพ เห็นวา่ ภาวะนั้นจะน าไปสู่
การตายอย่างหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นระยะเวลาท่ีไม่นาน และรวมถึงภาวะท่ีผูป่้วยอยู่ในสภาพผกัถาวร
ดว้ย      

 
5.ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 

ทราบถึงความคิดเห็นของแพทยด์า้นกฎหมายและการแพทยต์ามพระราชบญัญติัสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12 และทราบแนวทางปฏิบัติด้านกฎหมายและการแพทย์ตาม
พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12 ในโรงพยาบาลศิริราชและศูนยก์ารแพทย์
กาญจนาภิเษก 
            



 

6 
 

บทที ่2 

เอกสำรและงำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
ในการศึกษาเร่ือง แนวทางปฏิบติัด้านกฎหมายและทางการแพทยต์ามพระราชบญัญติั

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ในโรงพยาบาลศิริราชและศูนย์การแพทยก์าญจนาภิเษก ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการศึกษาแนวคิดทฤษฏีและทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา โดย
ผูว้จิยัไดน้ าเสนอตามล าดบัหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1.1 แนวคิดเก่ียวกบันิติเวชศาสตร์ 
2.1.2 แนวคิดเก่ียวกบัสิทธิตามพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
2.1.3 แนวคิดเก่ียวกับการุณยฆาต (Euthanasia) ตามพระราชบัญญัติสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ. 2550 
2.1.4 แนวคิดเก่ียวกับผูป่้วยระยะสุดท้ายและการรักษาแบบประคับประคอง 

(Palliative Care) 
2.1.5 แนวคิดเก่ียวกบัพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 
2.1.6 แนวคิดเก่ียวกบักฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งสิทธิการตายตามพระราชบญัญติัสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 
2.1.7 กรณีศึกษาเก่ียวกบัการตายตามพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

มาตรา 12 
2.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2.1 งานวจิยัในประเทศ 
2.2.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 
2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบันิติเวชศำสตร์ 
     นิติเวชศาสตร์หมายถึง การน าความรู้ทางการแพทยม์าใช้เพื่อตอบสนองวตัถุประสงค์

ของกฎหมาย เช่น การตรวจผูบ้าดเจบ็เพื่อใหค้วามเห็นทางคดีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติ หรือ
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การตรวจศพหาสาเหตุการตาย อันมาจากเหตุอันไม่เป็นธรรมชาติ เช่น ฆ่าตัวตาย ถูกฆ่าตาย 
อุบติัเหตุไม่ทราบเหตุ หรือการตายในระหวา่งคุมขงั 

      บทบาทของนิติเวชศาสตร์ต่อกระบวนการยติุธรรม 
             1. เพื่อช่วยเหลือการรวบรวมข้อมูลหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมเป็น

วตัถุประสงค์หลกัของการท างานด้านนิติเวชศาสตร์ เช่น การตรวจทางนิติพยาธิตอ้งด าเนินการ
เพื่อใหข้อ้มูลแก่กระบวนการยติุธรรมวา่ ผูต้ายเป็นใคร ตายมานานเท่าใด ตายเพราะเหตุใด ช่วยบอก
พฤติการณ์การตายไดห้รือบอกไดว้า่การถูกกระสุนปืนตาย ในรายท่ีตอ้งสงสัยน้ีไม่ใช่การฆ่าตวัตาย
เพราะกระสุนเขา้ทางดา้นหลงัและยงิในระยะห่าง   

             2. เพื่อกันผูบ้ริสุทธ์ิให้พน้โทษ การหาพยานหลักฐานเพื่อน าตวัผูก้ระท าผิดมา
ลงโทษนั้นยากและอาจจะใช้เวลานาน แต่การพิสูจน์ว่าบุคคลนั้นไม่ได้เก่ียวข้องหรือไม่น่าจะ
เก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนจะง่ายกวา่ เช่น มีผูต้อ้งสงสัยวา่เป็นผูข้่มขืนกระท าช าเรา แต่ผล
ตรวจอสุจิท่ีเป้ือนตามตวัและเส้ือผา้ของผูเ้สียหายหรือผูต้ายพบสารพนัธุกรรมไม่ตรงกบัผูต้อ้งสงสัย 
ท าใหผู้ต้อ้งสงสัยไดรั้บการปล่อยตวัไปก่อนได ้

             3. เพื่อเปิดเผยอันตรายอันอาจเกิดต่อประชาชน การผ่าศพจะช่วยให้ทราบ
ขอ้เท็จจริงท่ีสามารถแจง้แก่สังคมเพื่อให้มีการระมดัระวงั หรือผูมี้หน้าท่ีจะสามารถด าเนินการ
ป้องกนัไดอ้ยา่งถูกวิธี กรณีมีการตายจากสารพิษหรือกากของเสียท่ีโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยออก
สู่ธรรมชาติโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือโดยประมาท การใชย้ากล่อมประสาทหรือยานอนหลบัในการ
ก่ออาชญากรรม การใชส้ารเสพติดผสมในอาหาร บุหร่ี เคร่ืองด่ืมใหเ้ยาวชนเสพ   

             4. เพื่ออา้งสิทธิในการรับประโยชน์จากการประกนัภยัหรือสินไหมทดแทนเพื่อ
ยืนยนัแก่ผูเ้ก่ียวข้องว่าผูต้ายได้เสียชีวิตจริง หรือได้รับบาดเจ็บอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติังานมี
ปริมาณการบาดเจ็บเท่าใด หรือเป็นการตายจากอุบติัเหตุจริงสามารถรับการชดเชยทางการประกนั
ชีวิตหรือชดเชยตามกฎหมายแรงงาน จะเห็นไดว้่าการท างานในทางนิติเวชศาสตร์ใช้วิธีการและ
หลกัการในการท างานตามหลกัการทางการแพทย ์และหอ้งปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์ทัว่ไป 
 

2.1.2 แนวคิดเกีย่วกบัสิทธิตำมพระรำชบัญญตัิสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550  
        สิทธิ หมายถึง อ านาจท่ีจะกระท าการใดๆได้อย่างอิสระโดยได้รับการรับรองจาก
กฎหมาย 

         ประเภทของสิทธิ 
             สิทธิทางกฎหมาย ( Legal  Right ) คือ อ านาจเหนือประโยชน์ซ่ึงฝ่ายบ้านเมืองให้

ค  ามัน่สัญญาโดยก าหนดลายลกัษณ์อกัษรแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง 
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            สิทธิทางจริยธรรม ( Moral  Right ) มนุษยทุ์กคนมีคุณค่าความเป็นมนุษยอ์ยา่งเท่า
เทียมกนั โดยไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัใดมาก าหนดวดั มนุษยจึ์งมีอ านาจอนัชอบธรรม ดา้นสิทธิ
ทางจริยธรรมท่ีจะไดรั้บการปฏิบติัต่อกนัอยา่งมีศกัด์ิศรี เสมอภาค เป็นอิสระ และทุกคนมีหนา้ท่ีจะ
ปฏิบติัต่อกนั สิทธิทางจริยธรรม มีลกัษณะแตกต่างกบัสิทธิทางกฎหมาย 4 ประการ คือ 

                   1.เป็นสากลคือมีใหก้บัทุกคนทัว่ไปไม่จ  ากดัวา่จะอยูท่ี่ใดในโลก         
                   2. มีความเสมอภาค มีสิทธิเท่าเทียมกนั ไม่มีใครมีสิทธิในชีวติมากหรือนอ้ยกวา่

กนั 
                  3. เปล่ียนมือไม่ได ้คือ ไม่สามารถใหย้มืหรือแลกเปล่ียน หรือขายใหผู้อ่ื้นได ้
                  4. เป็นสิทธิทางธรรมชาติ คือ เป็นสิทธิท่ีมนุษยมิ์ได้เป็นผูก้  าหนดข้ึนเหมือน

กฎหมาย ไม่ตอ้งมีองคก์รใดก าหนด 
          สิทธิการตาย ( Right to die ) สิทธิท่ีจะตายเป็นสิทธิทางธรรมชาติ กฎเกณฑ์ทาง

ธรรมชาติไดก้ าหนดให้สัตวแ์ละมนุษยส์ัณชาตญาณในการด ารงไวซ่ึ้งเผ่าพนัธ์ุ นกัปรัชญาบางคน
ยอมรับวา่ การฆ่าตวัตายเป็นวธีิท่ีสมบูรณ์ท่ีน าไปสู่การพน้ทุกขท์รมาน เดวดิ ฮูม ( David Hume) ได้
กล่าวไวใ้นบทความของเขาเร่ืองฆ่าตวัตายวา่ “เป็นสิทธิของมนุษยท่ี์จะยอมสละชีวิตของตวัเอง ทั้ง
ยงัไม่มีกล่าวในคมัภีร์เล่มใดเลยวา่หา้มฆ่าตวัตาย” ในประเทศท่ีมีกฎหมายเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล
ชดัเจน จะมีแบบฟอร์มการรักษาพยาบาลซ่ึงผูป่้วยตอ้งกรอก หน่ึงในนั้นคือ การแสดงเจตจ านงไม่
ยอมรับการรักษา หากตกอยูใ่นสภาพท่ีป่วยจนหมดหนทางเยียวยาแลว้หรือท่ีเรียกกนัวา่ DNR ( Do 
Not Resuscitate ) โดยหากผูป่้วยมีค าสั่ง DNR ไว ้แพทยต์อ้งหยุดการกระท าท่ีจะเป็นการยื้อชีวิต 
เพราะต้องเคารพการตัดสินใจของผูป่้วยท่ีมีไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ซ่ึงก็คือ การท า
พินยักรรมก่อนตาย ( Living Will ) ว่าขอใช้สิทธิการตาย ตามท่ีกฎหมายรับรองห้ามแพทยล์ะเมิด
สิทธิน้ีโดยปราศจากเหตุผลอนัสมควร 

          องค์การอนามัยโลกได้ตีพิมพ์เอกสารท่ีเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน อันเน่ืองมาจาก
วิวฒันาการทางชีววิทยาและการแพทย์ท่ีเก่ียวขอ้งสิทธิการตายไวว้่า เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนเสมอ เม่ือ
ผูป่้วยในระยะสุดท้ายของชีวิตท่ีมีความทุกข์ทรมานจากการเจ็บปวดหรือจากการเป็นคนไร้
ความสามารถซ่ึงเขามีความปรารถนาแน่วแน่ท่ีตอ้งการจะตายในสถานการณ์เช่นนั้น เป็นท่ียอมรับ
กนัวา่ แพทยค์วรจะท าตามหนา้ท่ีท่ีตอ้งช่วยให้ผูป่้วยสบายใจ วา่จะตายโดยไม่เจ็บปวดและมีศกัด์ิศรี
ของมนุษย ์ทั้งท่ีแพทยรู้์อยู่แล้วว่าวิธีการช่วยเช่นนั้น อาจเป็นการช่วยให้ผูป่้วยส้ินชีวิตเร็วก็ตาม 
สิทธิท่ีจะตายหรือสิทธิท่ีจะมีชีวิตอยูจึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกนั คือการยอมรับในสิทธิความ
เป็นเจา้ของ หรืออาจเรียกวา่ความเป็นอิสรเสรีของมนุษย ์( Human Autonomy) 
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          สิทธิผูป่้วย ( Right to patient ) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ได้ก าหนดใน
หมวดท่ี 3 ส่วนท่ี 9 เก่ียวกบัสิทธิผูป่้วยในการไดรั้บการรักษาพยาบาล มาตรา 51 บุคคลยอ่มมีสิทธิ
เสมอกนัในการรับบริการทางสาธารณสุขท่ีไดม้าตรฐานและผูย้ากไร้มีสิทธิไดรั้บการรักษาพยาบาล
จากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติัการบริการทาง
สาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองท้องถ่ินและเอกชนมีส่วนร่วมด้วยเท่าท่ีจะกระท าได้การป้องกันและขจัดโรคติดต่อ
อนัตราย รัฐตอ้งจดัให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าและทนัต่อเหตุการณ์  อนัน้ีถือเป็นสิทธิทาง
กฎหมายของผูป่้วย ถือเป็นการยอมรับในศกัด์ิศรีและความเท่าเทียมกนัของมนุษยโ์ดยมีเป้าหมาย
สูงสุดคือ การเกิดเสรีภาพ ความเสมอภาค และสันติสุขของโลก  ในหลักการท่ีถือปฏิบัติของ
องค์การอนามยัโลก (The Word Health Organization: WHO) ได้ให้ความสนใจเก่ียวกบัสิทธิของ
ผูป่้วย โดยเห็นว่าผูป่้วยควรมีสิทธิท่ีจะไดรั้บบริการเพื่อสุขภาพ (The right to health care) ท่ีถือว่า
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีประชาชนทุกคนควรไดรั้บ รวมถึงสิทธิท่ีจะไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารจากแพทย์
ผูท้  าการรักษา (The right to information) เพื่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการรักษามีสิทธิท่ีจะปฏิเสธ
การรักษา (The right to refuse treatment)และมีสิทธิส่วนบุคคล (Privacy right) ในการท่ีจะไม่ถูก
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเจบ็ป่วย  

          เพื่อให้ผูป่้วยได้รับประโยชน์สูงสุด และตระหนกัถึงความส าคญัของการให้ความ
ร่วมมือกบัผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทนัตแพทย
สภา สภากายภาพบ าบดัสภา เทคนิคการแพทยแ์ละคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ จึงได้
ร่วมกนัออกประกาศรับรองสิทธิและขอ้พึงปฏิบติัของผูป่้วย ไวด้งัต่อไปน้ี  

             1. ผูป่้วยทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีจะได้รับการรักษาพยาบาลและการดูแลด้าน
สุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพจากผูป้ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบติัตามท่ี
บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ  

             2. ผูป่้วยท่ีขอรับการรักษาพยาบาลมีสิทธิไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีเป็นจริงและเพียงพอ
เก่ียวกบัการเจ็บป่วย การตรวจ การรักษา ผลดีและผลเสียจากการตรวจ การรักษาจากผูป้ระกอบ
วิชาชีพดา้นสุขภาพ ดว้ยภาษาท่ีผูป่้วยสามารถเขา้ใจไดง่้าย เพื่อให้ผูป่้วยสามารถเลือกตดัสินใจใน
การยนิยอมหรือไม่ยินยอมให้ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพปฏิบติัต่อตน เวน้แต่ในกรณีฉุกเฉิน อนั
จ าเป็นเร่งด่วนและเป็นอนัตรายต่อชีวิต 

            3. ผูป่้วยท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียงอนัตรายถึงชีวิตมีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู ้
ประกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพโดยทนัทีตามความจ าเป็นแก่กรณี โดยไม่ตอ้งค านึงวา่ผูป่้วยจะร้องขอ
ความช่วยเหลือหรือไม่ 
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            4. ผูป่้วยมีสิทธิไดรั้บทราบช่ือ สกุล และวชิาชีพของผูใ้หก้ารรักษาพยาบาลแก่ตน  
            5. ผูป่้วยมีสิทธิขอความเห็นจากผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพอ่ืน ท่ีมิไดเ้ป็นผูใ้ห้

การรักษาพยาบาลแก่ตน และมีสิทธิในการขอเปล่ียนผูป้ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพหรือเปล่ียน
สถานพยาบาลได ้ทั้งน้ีเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสิทธิการรักษาของผูป่้วยท่ีมีอยู ่ 

            6. ผูป่้วยมีสิทธิไดรั้บการปกปิดขอ้มูลของตนเองเวน้แต่ผูป่้วยจะให้ความยินยอม
หรือเป็นการปฏิบติัตามหนา้ท่ีของผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพเพื่อประโยชน์โดยตรงของผูป่้วย
หรือตามกฎหมาย 

            7. ผูป่้วยมีสิทธิไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งครบถว้นในการตดัสินใจเขา้ร่วมหรือถอนตวั
จากการเป็นผูเ้ขา้ร่วมหรือผูถู้กทดลองในการท าวจิยัของผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพ  

            8. ผูป่้วยมีสิทธิไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนท่ีปรากฏ
ในเวชระเบียนเม่ือร้องขอตามขั้นตอนของสถานพยาบาลนั้น ทั้งน้ีขอ้มูลดงักล่าวตอ้งไม่เป็นการ
ละเมิดสิทธิหรือขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลของผูอ่ื้น 

            9. บิดา มารดาหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม อาจใชสิ้ทธิแทนผูป่้วยท่ีเป็นเด็กอายุยงัไม่
เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผูบ้กพร่องทางกายหรือจิต ซ่ึงไม่สามารถใชสิ้ทธิ 

           10. บิดา มารดาหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม อาจใชสิ้ทธแทนผูป่้วยท่ีเป็นเด็กท่ีอายุยงั
ไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผูบ้กพร่องทางกายหรือจิต ซ่ึงไม่สามารถใชสิ้ทธิดว้ยตนเองได ้

          จะเห็นว่าทั้งกรณีรีบด่วนและกรณีจ าเป็นตอ้งดูท่ีสภาพผูป่้วยเป็นหลกั คือรีบด่วน
และจ าเป็นส าหรับผูป่้วย แพทยต์อ้งด าเนินการทางแพทยโ์ดยทนัที  

          สิทธิในการปฏิเสธการบ าบดัรักษา (Right to refuse medical treatment) ความยนิยอม
ของผูป่้วยถือวา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในความสัมพนัธ์ระหวา่งแพทยก์บัผูป่้วย โดยปกติแลว้แพทย์
ย่อมไม่อาจท าการบ าบดัรักษาผูป่้วยไดโ้ดยปราศจากความยินยอม เวน้แต่การบ าบดัรักษานั้นเป็น
เหตุจ าเป็นอย่างยิ่ง (necessity) เหตุผลส าคญัท่ีการบ าบดัรักษาตอ้งเป็นไปโดยความยินยอมของ
ผูป่้วย ก็เน่ืองมาจากหลกัการท่ีถือวา่ มนุษยทุ์กคนมีอตัภาพ (autonomy) ของตนเองท่ีจะก าหนดว่า
บุคคลอ่ืนสามารถปฏิบติัต่อร่างกายอยา่งไร ขอบเขตของสิทธิในการก าหนดตนเอง มิไดมี้แต่เฉพาะ
การให้ความยินยอมในการบ าบัดรักษาเท่านั้ น แต่ยงัครอบคลุมไปถึงสิทธิท่ีจะปฏิเสธการ
บ าบัดรักษาอีกด้วย  ผูป่้วยซ่ึงมีสติสัมปะชัญญะสมบูรณ์ ย่อมมีสิทธิท่ีจะเลือกวิธีการในการ
บ าบดัรักษาหรือเลือกท่ีจะไม่รับการบ าบดัรักษาใด ๆ ก็ได ้
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                         ตามแนวคิดของประเทศสหรัฐอเมริกา มีผูอ้ธิบายไวว้า่ สิทธิในการปฏิเสธการรักษา
มีบ่อเกิดจากสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัร่างกายของตนเองสะทอ้นขอ้ความท่ีคิดวา่ บุคคลมีสิทธิท่ี
จะเป็นอิสระจากการรุกรานทางร่างกายของตนเอง หลกัความยินยอมโดยไดรั้บการบอกกล่าวถูก
พฒันาข้ึนเพื่อป้องกนัสิทธิของบุคคลในทางร่างกาย โดยก าหนดให้ผูป่้วยนั้นตอ้งสามารถเขา้ใจ
เหตุผลและตดัสินใจอยา่งชดัเจนถึงลกัษณะอาการของโรครวมถึงความเส่ียงและประโยชน์ของการ
รักษานั้นๆ สิทธิส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ แมจ้ะไม่ไดร้ะบุถึงสิทธิส่วนบุคคลไวอ้ยา่งชดัแจง้ แต่
ศาลก็ยอมรับถึงสิทธิดังกล่าวในบางสถานการณ์ โดยทัว่ไปศาลจะระบุถึงประโยชน์ของรัฐ 4 
ประการท่ีจะน ามาชัง่น ้าหนกัเปรียบเทียบกบัสิทธิของบุคคลในการปฏิเสธการรักษา ไดแ้ก่ 
                             1. การสงวนรักษาชีวติ 
                             2. การป้องกนัการฆ่าตวัตาย 
                             3. การคุม้ครองคุณธรรมของวชิาชีพทางการแพทย ์
                             4. การป้องกนับุคคลท่ีสามท่ีสุจริต 
                      ผลประโยชน์ของรัฐในการสงวนรักษาชีวิตเป็นการรักษาความศกัด์ิสิทธ์ิของชีวิต
โดยทัว่ไปและการสงวนรักษาชีวิตของปัจเจกบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง หนา้ท่ีของรัฐในการยื้อชีวิต
จะตอ้งน ามาชัง่น ้ าหนกัเปรียบเทียบกบัเสรีภาพของบุคคลในการปฏิเสธการล่วงล ้าทางร่างกายและ
สิทธิส่วนบุคคล ก่อใหเ้กิดความส าคญัในการป้องกนับุคคลจากการท าลายตนเอง เช่น การฆ่าตวัตาย 
การใชสิ้ทธิปฏิเสธการรักษาเป็นการแสดงออกถึงความตอ้งการของบุคคลท่ีจะจบชีวิตในลกัษณะท่ี
ตนตอ้งการ การปฏิเสธการรักษาไม่ใช่การร้องขอความตายเสมอไป แต่เป็นความตอ้งการท่ีจะเป็น
อิสระจากการรักษาท่ีตนไม่ตอ้งการ 
                        การรักษาคุณธรรมของวิชาชีพทางการแพทย ์ซ่ึงแสวงหาการรักษาท่ีเหมาะสมแก่ผูท่ี้
จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาแพทยมี์หนา้ท่ีอยา่งกวา้งขวางในการรักษาผูป่้วย ซ่ึงหนา้ท่ีนั้นรวมไปถึง
การใหส้ารน ้าและอาหารเพื่อประทงัชีวิตของผูป่้วยในยามจ าเป็น รัฐจะไม่ตดัสินบุคคลท่ีอยูใ่นความ
ดูแลของแพทย์ตามอ าเภอใจ อย่างไรก็ตาม จริยธรรมทางการแพทย์ก็ไม่ได้ให้อ านาจแก่การ
แทรกแซงทางการแพทยเ์พื่อรักษาชีวิตไวใ้นทุกกรณี หนา้ท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดของแพทยค์วรจะเป็น
การท าให้กระบวนการนั้นง่ายข้ึน ไม่ใช่ยื้อความตายท่ีทุกข์ทรมานออกไปรัฐยงัมีหน้าท่ีในการ
ป้องกนับุคคลท่ีสามจากผลกระทบท่ีเป็นผลร้ายจากการตดัสินใจของบุคคลในการปฏิเสธการรักษา 
เม่ือสุขภาพและความปลอดภยัของบุคคลท่ีสามผูบ้ริสุทธ์อาจเป็นอนัตราย โดยทัว่ไปศาลจะให้
น ้ าหนกัแก่สิทธิในการตดัสินใจของบุคคลนอ้ยลง สิทธิในการตดัสินใจโดยทัว่ไปแลว้จะมีน ้ าหนกั
มากกว่าผลประโยชน์ในสถานการณ์ท่ีบุคคลยงัมีความสามารถในการตัดสินใจเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลตนเองได ้แต่ในกรณีของบุคคลไร้ความสามารถ สถานการณ์จะยากมากข้ึนเพราะ
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          บุคคลนั้ นไม่สามารถใช้สิทธิการยอมรับหรือปฏิเสธการรักษาได้ด้วยตนเอง
โดยทัว่ไป ผูป่้วยท่ีปฏิเสธการรักษามกัมาจากสาเหตุดงัน้ี 

              1.ความเช่ือทางดา้นลทัธิศาสนา 
              2.ผูป่้วยตอ้งการจะตายเน่ืองจากอายและวิตกกงัวลเก่ียวกบัความผดิหวงัหรือความ

ลม้เหลวต่างๆไม่วา่จะเป็นในชีวติส่วนตวัหรือการงาน 
              3.ผูป่้วยตอ้งการท่ีจะตายเพราะไม่ตอ้งการทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยอีก

ต่อไป 
              4.เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ของการต่อตา้นนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานใดๆ ของ

รัฐหรือเอกชน 
           จะเห็นได้ว่าสิทธิในการปฏิเสธการบ าบดัรักษาครอบคลุมถึงการบ าบดัรักษาทุก

ประการ ไม่เวน้แมแ้ต่การใชเ้คร่ืองมือช่วยชีวติ ดงันั้นผูป่้วยยอ่มมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่ยอมให้แพทย์
ใชเ้คร่ืองมือช่วยชีวิตกบัตนเองได ้แต่การปฏิเสธการใชเ้คร่ืองมือช่วยชีวิตเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อ
ชีวิตของผูป่้วยมาก จึงตอ้งพิจารณาความสามารถในการตดัสินใจของผูป่้วยเพิ่มข้ึนดว้ย แพทยต์อ้ง
ท าให้ปรากฏชดัว่าการตดัสินใจของผูป่้วยจะตอ้งมิไดถู้กท าให้ลดน้อยลงไป เน่ืองจากอาการป่วย 
หรือการใช้ยาก่อนการตดัสินใจทั้งผูป่้วยจะตอ้งได้รับขอ้มูลทางการแพทยท่ี์ถูกตอ้ง ไม่มีอิทธิพล
ภายนอกใดๆ มากดดนัใหผู้ป่้วยตดัสินใจเช่นนั้น 

 
2.1.3 แนวคิดเกีย่วกับกำรุณยฆำต(Euthanasia) ตำมพระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 

2550 
      การุณยฆาต( Euthanasia) หมายความว่า การท าให้ผูอ่ื้นตายอย่างสงบโดยเจตนาดว้ย

ความสงสาร ซ่ึงมีจุดประสงคเ์พื่อใหพ้น้จากความทุกขท์รมานนั้น แบ่งออกไดเ้ป็น 2 กรณี คือ  
        1. Mercy killing (Killing for the reason of mercy)   เป็นกรณีท่ีบุคคลธรรมดาเป็น

ผูก้ระท าใหผู้อ่ื้นตายดว้ยความสงสาร  
        2. Euthanasia เป็นกรณีท่ีแพทย์ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยได้รับอนุญาตเป็น

ผูก้ระท าให้ผูป่้วยท่ีอยูใ่นความดูแลของตนตายดว้ยความรู้สึกเมตตาสงสาร การุณยฆาต หรือ ปรานี
ฆาต (Euthanasia) จ าแนกประเภทตามวธีิฆ่า ดงัน้ี 

            การุณยฆาตเชิงรับ (Passive Euthanasia) การปล่อยให้ผูป่้วยท่ีส้ินหวงัได้ตายอย่าง
สงบ คือ การุณยฆาตท่ีกระท าโดยการตดัการรักษาให้แก่ผูป่้วย เป็นการยอมหรือปล่อยให้ผูป่้วยตาย 
เน่ืองจากผูป่้วยตอ้งทนทุกข์ทรมานและหมดหวงัหรือไม่มีโอกาสท่ีจะสามารถรักษาให้หาย ท าได้
โดยการไม่สั่งการรักษา (withhold) หรือยกเลิกการรักษาท่ีมีอยู่(withdraw) ซ่ึงเป็นการรักษาท่ียืด
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ชีวิตออกไป (life-prolonged treatment or life-sustained treatment) เช่น การไม่ท าผ่าตดัในผูป่้วยท่ี
ส้ินหวงั ไม่ให้ยาหรือไม่ใชอุ้ปกรณ์ทางการแพทยเ์พื่อยดืเวลาตายรวมทั้งค  าสั่งการไม่ช่วยฟ้ืนชีวิต ( 
do not resuscitate : DNR ) เป็นตน้ แต่การดูแลท่ีช่วยรักษาใหผู้ป่้วยเกิดความสุขสบาย ช่วยลดความ
ทุกข์ทรมานและการดูแลรักาความสะอาดร่างกายเป็นตน้ เอ็มมานูเอล( Emanuel,1994)  กล่าวว่า 
การท าให้ผูป่้วยตายโดยออ้มเน่ืองจากผูป่้วยสมคัรใจหรือตอ้งการ เรียกวา่เมตตามรณะโดยออ้มตาม
ความสมคัรใจของผูป่้วย(Passive voluntary Euthanasia) แต่ถา้กระท าโดยการตดัสินใจของบุคคล
อ่ืน  เน่ืองจากผูป่้วยไม่อยูใ่นสภาพท่ีตดัสินใจไดเ้อง เรียกวา่เมตตามรณะโดยออ้มเม่ือผูป่้วยไม่อยูใ่น
สภาพท่ีตดัสินใจเองได ้(Passive involuntary Euthanasia) วธีิน้ีไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุดและเป็นท่ี
ปฏิบติักนัในสถานพยาบาลหลายแห่ง ซ่ึงเป็นการปล่อยใหผู้ป่้วยท่ีส้ินหวงัไดต้ายอยา่งสงบ เช่น การ
ท่ีแพทยไ์ม่สั่งการรักษาเพื่อยดืชีวิตของผูป่้วย แต่ยงัคงให้การดูแลรักษาทัว่ไป (Palliative Care) เพื่อ
ช่วยลดความทุกขท์รมาน จนกวา่ผูป่้วยจะเสียชีวติไปเอง  

           การุณยฆาตเชิงรุก (Active Euthanasia) คือ เป็นการท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงกระท าต่อ
ผูป่้วยโดยตรงเพื่อให้ผูป่้วยถึงแก่ความตายเช่น การท่ีแพทยฉี์ดยา ให้ยาหรือกระท าดว้ยวิธีการใดๆ 
ให้ผูป่้วยตายโดยตรง (การตายเป็นผลโดยตรงจากการกระท าของแพทย)์  หรือการท าให้ผูป่้วยตอ้ง
ไดรั้บสภาพแวดลอ้มท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงไป เช่น การไดรั้บก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด ์ท าใหเ้กิดการ
ซึมและตายในเวลาต่อมา เอ็มมานูเอล (Emanuel,1994) กล่าวว่าการกระท าให้ผูป่้วยตายโดยตรง 
โดยผูป่้วยเป็นฝ่ายร้องขอหรือเป็นความสมคัรใจของผูป่้วยถือวา่เป็นเมตามรณะโดยตรงตามความ
สมคัรใจของผูป่้วย (Active voluntary Euthanasia) แต่ถ้าการกระท านั้นเกิดจากการตดัสินใจของ
ผูอ่ื้น ทั้งน้ีเน่ืองจากผูป่้วยไม่อยู่ในสภาพท่ีจะตดัสินใจเองได้ ถือว่าเป็นเมตตามรณะโดยตรงเม่ือ
ผูป่้วยไม่อยู่ในสภาพท่ีตดัสินใจเองได้ (Active involuntary Euthanasia)  ส าหรับการช่วยเหลือให้
ผูป่้วยฆ่าตวัตายโดยแพทย ์( Physician-assisted suicide ) เป็นรูปแบบหน่ึงของการกระท าให้ผูป่้วย
เสียชีวิตดว้ยความสมคัรใจ (Active voluntary Euthanasia) โดยไดรั้บการช่วยเหลือและสนับสนุน
จากทีมสุขภาพ โดยแพทยจ์ะสั่งยากบัผูป่้วยในขนาดท่ีท าให้เสียชีวิตได ้แต่ไม่ไดเ้ป็นการให้ยาแก่
ผูป่้วยโดยตรง ผูป่้วยจะเป็นคนรับประทานยาดว้ยตนเองหรือให้บุคคลอ่ืนช่วย แต่ไม่ใช่ทีมสุขภาพ  
ซ่ึงวิธีน้ีเป็นท่ีถกเถียงอยูใ่นปัจจุบนั เป็นการช่วยให้ผูป่้วยท่ีส้ินหวงัไดต้ายอยา่งสงบ ทั้งน้ี การหยุด
ใชเ้คร่ืองช่วยชีวติก็ถือเป็นการุณยฆาตเชิงรุก เช่นกนั 

           การุณยฆาตเชิงสงบ (Non - Aggressive Euthanasia) คือ การุณยฆาตท่ีกระท าโดย
การหยดุใหปั้จจยัด ารงชีวติแก่ผูป่้วย ซ่ึงวธีิน้ีเป็นท่ีถกเถียงอยูใ่นปัจจุบนัเช่นกนั 

          ส าหรับกระบวนทศัน์ทางด้านศาสนาในเร่ืองการท าการุณยฆาตนั้น แตกต่างกนั
ออกไปดงัน้ี  
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           กระบวนทศัน์แนวพุทธ พุทธปรัชญาเนน้การสอนให้มองทุกอยา่งทางโลกเป็นความ
จริง เพราะทุกส่ิงลว้นเป็น อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา ท่ีเปล่ียนแปลง ไม่คงทน และไม่มีตวัตนให้ติดยึด 
ทุกข ์สุข เป็น ของคู่กนั หมุนเวียนกนัเขา้มาในชีวิต ชีวิตและความตายเชิงพุทธปรัชญาถือวา่เกิด แก่ 
เจ็บ ตาย เป็นเร่ืองธรรมดา ให้เผชิญกบัความตายอยา่งไม่หว ัน่ไหวและยอมรับสภาพ คือ การเตรียม
ตวัตายอยา่งมีสตินัน่เอง ภาวะการตายคือ การละสังขาร สิทธิท่ีจะ “ถูกฆ่าให้ตาย” หรือ “สิทธิท่ีจะ
ฆ่าตวัตาย” (จะดว้ยมีผูอ่ื้นช่วยเหลือหรือไม่ก็ตาม) เป็นการละเมิดวฒันธรรมวา่ดว้ยชีวิตตามกฎแห่ง
ธรรมชาติของคนไทยหรือไม่ เพราะพุทธศาสนาให้ความส าคญัการละสังขาร คือ การตายอยา่งสงบ 
อยา่งมีสติ ดงัท่ี ท่านพุทธทาสไดก้ล่าวไวว้า่ ถา้เราฝืนความตายในวาระสุดทา้ยของชีวิตก็เสมือนว่า 
เรายอมรับ “ตายดี - ตายเป็น” ใหเ้ป็น “ตายล าบาก - ตายทรมาน - ตายโหง”   

          กระบวนทศัน์แนวคริสต์ ศาสนาคริสต์ เน้นแนวคิดเร่ืองชีวิต 2 ระดบั คือ ระดบัดิน 
(กายภาพ - ชีวภาพ) และระดบัลมหายใจ 12 คริสตศาสนิกชน เช่ือว่าชีวิตไม่ได้ส้ินสภาพเพราะ
สภาวะธรรมชาติ (เกิด พฒันา ชรา ป่วยไข ้และส้ินสุด) แต่ชีวติมีสภาวะนิรันดร์ หมายถึง เม่ือมนุษย์
ส้ินสุดสภาวะทางกายท่ีเป็นธรรมชาติก็จะเปล่ียนผา่นไปสู่ “จิตวิญญาน” คือ การไดใ้กลชิ้ดกบัพระ
เจา้คริสตศาสนิกชนจึงฝังศพเพื่อคืนร่างสู่ดิน ในฐานะท่ีมาแห่งชีวติและส่งผา่น “จิตวญิญาน” สู่พระ
เจา้ ความเช่ือในจุดเปล่ียนผ่านจากชีวิตกายสู่ชีวิตจิตวิญญาน มีพลงัต่อวิธีคิดของการมองชีวิตและ
ให้คุณค่าชีวิตต่อการด าเนินชีวิตของมนุษยต์ามนยัแห่งคริสต ์ซ่ึงถา้เช่ือมโยงกบั การุณยฆาต ก็จะมี
ขอ้ถกเถียงวา่ใครควรมีสิทธ์ิจะเป็นผูห้ยบิยืน่การเปล่ียนผา่นแห่งชีวติแค่นั้น  

          กระบวนทศัน์แนวอิสลาม ความเช่ือของศาสนาอิสลามในเร่ืองก าเนิดและการส้ินสุด
ชีวิต กล่าวไวว้า่ ความตายตามบญัญติัศาสนาจะยงัไม่เกิดข้ึนจริงจนกวา่วิญญาณจะออกจากร่างกาย 
และส่ิงท่ีจะเกิดตามมาก็คือ อวยัวะต่างๆ ในร่างกายหยุดท างาน ส่ิงท่ีแสดงวา่ชีวิตส้ินสุดแลว้นั้นถือ
ตามเง่ือนไขวา่ ให้ใชเ้คร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ต่างๆ ของความตายท่ีผูค้นรู้จกัหรืออาศยัการตรวจ
ภายนอกโดยคณะแพทย ์ในกรณีท่ีไม่ปรากฏเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ท่ีจะใช้แยก คนเป็นออก
จากคนตาย ได ้13 แนวคิดท่ีพิจารณาอาการสมองตายมาเป็นหลกัตามศาสนา มีขอ้ร่วมพิจารณา  คือ 
คณะแพทยล์งความเห็นวา่กา้นสมองตายทั้งหมด ให้ถือวา่เป็นคนตาย โดยมีขอ้พิจารณายอ่ยๆ อีก 5 
เง่ือนไข คือ 

                  1. หมดความรู้สึกอยา่งสมบูรณ์โดยไม่อาจหายจากอาการหมดความรู้สึกนั้นได้
อีก 

                  2. ประสบอุบติัเหตุ เลือดตกในสมอง สมองบวม 
                  3. ไม่สามารถหายใจไดเ้อง ตอ้งอาศยัเคร่ืองช่วยหายใจ 
                  4. หมดความรู้สึกโดยไม่ไดเ้กิดจากส่ิงมึนเมา ยาเสพติด ด่ืมยาพิษ อาการไตวาย 
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              5. ไม่มีอาการตอบสนองจากกา้นสมอง รวมทั้งการวดัคล่ืนสมอง เพื่อให้แน่ใจว่า
ไม่มีคล่ืนใดๆ และไม่มีการหมุนเวยีนโลหิตในสมอง ดว้ยการถ่ายภาพเอก็ซเรยเ์ส้นเลือดสมอง 

              ดงันั้น ศาสนาอิสลามใช้เกณฑ์ท่ีว่าผูป่้วยท่ีสมองตายเป็นคนตายแลว้ตามบญัญติั
ศาสนา ไม่วา่จะยงัหายใจไดโ้ดยเคร่ืองช่วยหายใจ หรือเซลลบ์างตวัในร่างกายยงัมีชีวติอยูก่็ตาม 

             ในทางการแพทยไ์ทยในปัจจุบนั เม่ือผูป่้วยอยู่ในวาระสุดทา้ยทั้งแพทยแ์ละญาติ
ผูป่้วยรับรู้ว่าผูป่้วยจะเสียชีวิตในอีกไม่ช้า ทางออกหน่ึงท่ีปฏิบติักนัคือการให้ฝ่ายญาติผูป่้วยลง
ลายมือช่ือในเอกสารแสดงความจ านงไม่สมคัรใจให้ผูป่้วยรักษาต่อในโรงพยาบาล (เซ็นตเ์อกสาร
ไม่สมคัรอยู)่ และน าผูป่้วยกลบับา้นเพื่อไปใชชี้วิตช่วงเวลาสุดทา้ยอยา่งสงบท่ีบา้น ซ่ึงดูเหมือนวิธีน้ี
จะเป็นทางออกท่ีดีส าหรับแพทย์ท่ีจะท าให้สามารถหลีกเล่ียงการต้องเผชิญกับสถานการณ์ 
Euthanasia หรือ Assisted Suicide  แต่ในมุมมองของกฎหมาย การกระท าดังกล่าวเป็นวิธีท่ีไม่
ถูกตอ้ง เพราะการให้ญาติ “เซ็นเอกสารไม่สมคัรอยู”่ นั้นไม่อาจกระท าไดต้ามระบบกฎหมายไทย
เพราะถือวา่แพทย ์ซ่ึงรู้อยูว่า่ผูป่้วยรายน้ี ถา้ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารดูแลของแพทยจ์ะตอ้งเสียชีวิต การงด
เวน้การกระท า (ขดัขวางมิใหน้ าผูป่้วยกลบับา้น) จนท าใหผู้ป่้วยเสียชีวติในทา้ยท่ีสุดแพทยจึ์งยงัคงมี
ความผิดฐาน “ฆ่าคนตาย” อยูดี่เพราะเขา้ข่ายของการกระท าโดยงดเวน้การกระท าส่ิงท่ีตอ้งกระท า 
แต่ก็ไม่เคยมีการด าเนินคดีกบัเหตุการณ์ลกัษณะดงักล่าวเลยแมแ้ต่คร้ังเดียว ทั้งน้ี อาจจะดว้ยเหตุท่ี
ทุกฝ่ายมองไปท่ีภาพของการท่ีผูป่้วยและครอบครัวได้ใช้ชีวิตในช่วงเวลาสุดทา้ยร่วมกนัอย่างมี
คุณค่ามากกวา่จะมองอยูแ่ค่เพียงการตายของผูป่้วย  

              ทั้งน้ี ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายรับรองเร่ืองการท าการุณยฆาต (Mercy Killing) 
หรือ Active Euthanasia ท่ีถือเป็นการเร่งการตาย การุณยฆาตจึงแตกต่างจากการท าหนงัสือแสดง
เจตนา (Living Will หรือ Advance Directives) ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
มาตรา 12 ซ่ึงถือเป็นการแสดงเจตนาของบุคคล เพื่อท่ีจะก าหนดวธีิการดูแลรักษาของผูป่้วยในวาระ
สุดท้ายของชีวิต เป็นการรับรองสิทธิของผู ้ป่วยท่ีจะตัดสินใจเก่ียวกับตนเอง (Right to Self-
determination) ท่ีจะขอตายอย่างสงบตามธรรมชาติ ไม่ถูกเหน่ียวร้ังดว้ยเคร่ืองมือต่าง ๆ หรือจาก
เทคโนโลยต่ีาง ๆ  
 

2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับผู้ป่วยระยะสุดท้ำยและกำรรักษำแบบประคับประคอง (Palliative 
Care) 

         ผูป่้วยระยะสุดทา้ย หมายถึง ผูป่้วยด้วยโรคท่ีรักษาไม่หายและอยู่ในระยะสุดท้าย 
จะตอ้งเผชิญกบัอาการต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดความไม่สุขสบาย สมรรถนะของร่างกายจะถดถอยลง จน
อยูใ่นสภาวะท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ อาการท่ีมกัพบในผูป่้วยระยะสุดทา้ยไดแ้ก่ ความปวด 
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อาการอ่อนเปล้ียเพลียแรง เบ่ืออาหาร ร่างกายซูบผอม หายใจไม่อ่ิม ปากแหง้ ทอ้งผกู และเม่ือโรคมี
การลุกลามมากข้ึน ร่างกายจะเกิดการเปล่ียนแปลงและมีสภาพถดถอยลงเร่ือยๆ ซ่ึงเม่ือถึงจุดท่ีผูป่้วย
ใกลเ้สียชีวติ การท างานของอวยัวะในระบบต่างๆ จะเร่ิมสูญเสียการท างานตามหนา้ท่ี 

         โดยทัว่ไปก่อนผูป่้วยเสียชีวิต การท างานของอวยัวะรับรู้ต่างๆ จะเร่ิมสูญเสียการ
ท างานตามหนา้ท่ี ผูป่้วยจะไม่รู้สึกหิวอาหารและไม่หิวน ้ า ในระยะน้ีผูป่้วยจะไม่รับประทานอาหาร
เลย การกลืนก็อาจท าไดล้  าบาก ผูป่้วยจะมีอาการอ่อนแรงอยา่งมาก จะนอนอยูต่ลอดเวลาเคล่ือนไหว
ไดน้อ้ยลง สีผิวดูซีด ปากแห้ง ตาแห้ง คางตก หายใจติดขดัมีเสียงดงั เร่ิมไม่รู้ตวั ผูป่้วยบางรายอาจ
จากไปอยา่งสงบแต่บางรายอาจมีอาการปวดทุรนทุราย หายใจล าบากหรือมีกลา้มเน้ือชกักระตุก 

          การสูญเสียความอยากอาหาร ในระยะก่อนเสียชีวิต ผู ้ป่วยจะไม่มีความอยาก
รับประทานอาหาร ทั้งน้ีเน่ืองจากร่างกายไม่สามารถท่ีจะย่อยสารอาหาร เพื่อเป็นพลงังานท่ีจะ
น าไปใชไ้ดต่้อไป โดยทัว่ไปผูดู้แลมกัจะวติกกงัวลกบัการท่ีผูป่้วยไม่รับประทานอาหาร   

          ในระยะสุดทา้ย ไตของผูป่้วยจะเร่ิมไม่ท างาน มีปัสสาวะลดลง การให้น ้ าเกลืออาจ
ท าใหมี้ภาวะน ้าคัง่ ท  าใหมี้น ้าท่วมในปอด มีเสมหะมาก ท าใหห้ายใจล าบาก ภาวะขาดน ้าจึงเป็นผลดี
ต่อผูป่้วยมากกวา่การใหส้ารน ้าเขา้สู่ร่างกาย ผูป่้วยอาจมีอาการปากและตาแหง้ 

          การสูญเสียความสามารถในการพูดและการมองเห็นจะเป็นอวยัวะรับรู้ความรู้สึกท่ี
จะสูญเสียไปก่อน ผูป่้วยจะสูญเสียการส่ือสาร มองส่ิงต่างๆ อยา่งไม่มีความหมาย อาจมีประสาทรับ
ฟังท างานไดอ้ยู ่และสามารถรับรู้ส่ิงท่ีคนรอบขา้งพดูคุย 

          การสูญเสียการไดย้ินและประสาทสัมผสัจะเป็นอวยัวะส่วนรับรู้ความรู้สึกท่ีเสียไป
หลงัสุด การดูแลผูป่้วยในระยะสุดทา้ยจึงควรเป็นการดูแลผูป่้วยให้สุขสบาย โดยการใชส้ัมผสัการ
ลูบคล า การนวด เพื่อใหผู้ป่้วยผอ่นคลาย 

          อาการสับสนกระสับกระส่าย อาจเกิดจากสาเหตุหลายอยา่ง เช่น ความปวดท่ีควบคุม
ไม่ได ้บางกรณี อาการกระสับกระส่ายอาจเกิดจากความกลวัหรือยงัมีความคา้งคาใจท่ียงัไม่ไดรั้บ
การจดัการ อาการอ่ืนๆ ในผูป่้วยท่ีใกลจ้ะเสียชีวิต ในระยะท่ีผูป่้วยสูญเสียความรู้สึกตวัไป  จะเร่ิมมี
อาการหายใจเสียงดงั การกลืนเป็นไปอยา่งยากล าบาก คางตกหยอ่นลง  อาการหายใจเสียงดงั      

         หลักในการจะเร่ิมหรือจะเลิกปฏิบัติการช่วยชีวิต ต้องน าประเด็นจริยธรรมและ
วฒันธรรมมาพิจารณาควบคู่ดว้ยเสมอ แมว้า่โดยกฎหมายแพทยจ์ะมีหนา้ท่ีโดยตรงในการตดัสินใจ 
แต่แพทยต์อ้งตดัสินใจ โดยพิจารณาขอ้มูลหลกัฐานเชิงวิทยาศาสตร์ควบคู่กบัความประสงค์ของ
ผูป่้วยดว้ยเสมอ  

            1. หลกัสิทธิโดยอิสระของผูป่้วย (Patient Autonomy) สิทธิโดยอิสระของผูป่้วยใน
การเลือกวิธีรักษาตนเอง (Patient Autonomy) เป็นท่ียอมรับกนัเป็นสากลทั้งในเชิงกฎหมายและ
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จริยธรรม โดยในกรณีท่ีไม่มีหลกัฐานชดัเจน ทั้งกฎหมายและจริยธรรมให้ถือเอาโดยอนุโลมว่า
ผูป่้วยรู้และเขา้ใจวิธีการรักษานั้นแลว้ ผูป่้วยท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้ทุกคนทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะยินยอม 
(Consent) หรือปฏิเสธการรักษาเวน้เสียแต่จะสูญเสียความสามารถในการตดัสินใจหรือศาลประกาศ
ใหเ้ป็นผูไ้ร้ความสามารถ 

           2. หลกัการให้ผูป่้วยตดัสินใจโดยบอกขอ้มูล (Informed Decision) ปัจจุบนัในเชิง
จริยธรรมและกฎหมายลว้นถือวา่หลกัการใหผู้ป่้วยตดัสินใจเองโดยบอกขอ้มูล (Informed Decision) 
เป็นมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีเป็นสากล แพทยห์รือผูรั้กษาจะต้องแจง้ข้อมูล 5 
ประการแก่ผูป่้วย ดงัน้ี  

                   1. ผูป่้วยเป็นโรคอะไร หรือมีปัญหาอะไรบา้ง  
                   2. การพยากรณ์โรควา่อนาคตจะจบลงอยา่งไร โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากไม่ไดรั้บ

การรักษา (Natural Course)  
                   3. การรักษาท่ีแนะน าใหท้  านั้นคืออะไร ท าอยา่งไร  
                   4. มีทางเลือกอยา่งอ่ืนอีกก่ีอยา่ง อะไรบา้ง 
                   5. ทางเลือกแต่ละอยา่งมีประโยชน์ (Benefit) และความเส่ียง (Risk) อยา่งไร 
                 เม่ือแจง้แลว้ ควรใหเ้วลาผูป่้วยไตร่ตรองตดัสินใจเลือกเอง โดยเปิดโอกาสให้ได้

ตดัสินใจในลกัษณะท่ีอิงกบักรอบความคิดเชิงวฒันธรรม และค่านิยมดั้งเดิมของผูป่้วยด้วย ใน
สภาวะท่ีความประสงคข์องผูป่้วยยงัไม่ชดัเจน ใหผู้รั้กษาท าการรักษาเร่ืองท่ีเป็นการเร่งด่วนไปก่อน 
จนกวา่ผูป่้วยจะอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมท่ีจะตดัสินใจได ้

            3. เจตนารมณ์ล่วงหน้า (Advanced Directives) และพินัยกรรมชีวิต (Living Will) 
การแสดงออกถึงความประสงค ์ความคิดหรือความอยากไดข้องผูป่้วยวา่เม่ือเจ็บป่วยถึงช่วงสุดทา้ย
ของชีวิต เขาประสงค์จะให้มีการดูแลรักษาเขาเช่นไร เจตนารมณ์ล่วงหน้าอาจจะเป็นเพียงค าพูด 
หรือเขียนพินยักรรมชีวิต (Living Will) แจง้ให้แพทยท์ราบว่าในกรณีท่ีผูป่้วยมีอาการหนกัถึงขั้น
ตดัสินใจอะไรเองไม่ได ้ ผูป่้วยจะยอมให้ใชว้ิธีการรักษาใด และไม่ยอมให้ใชว้ิธีการรักษาใดแก่ตน 
แพทยอ์าจทบทวนหรือตรวจสอบพินัยกรรมการรักษาระยะสุดทา้ยและเจตนารมณ์ล่วงหน้าของ
ผูป่้วยกบัตวัผูป่้วยเป็นระยะๆ เพราะความประสงคข์องผูป่้วย สถานการณ์เจบ็ป่วยของผูป่้วย อาจจะ
มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมได ้มีกฎหมายอเมริกนัเร่ืองสิทธิในการตดัสินใจของผูป่้วย ค.ศ. 1991 
(The Patient Self Determination Act) บงัคบัให้แพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสอบถามผูป่้วย
ก่อนให้การรักษาทุกราย วา่ผูป่้วยมีเจตนารมณ์ล่วงหนา้หรือไดท้  าพินยักรรมวิธีรักษาระยะสุดทา้ย
ไวก่้อนหรือไม่ และบงัคบัใหฝ่้ายผูใ้หก้ารรักษาด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของผูป่้วย 
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            4. ผู้ตัดสินใจแทนโดยชอบ (Surrogate Decision Makers) เ ม่ือใดก็ตามท่ีผู ้ป่วย
สูญเสียความสามารถในการตัดสินใจเลือกวิธีรักษา ญาติสนิทหรือเพื่อน อาจท าหน้าท่ีเป็นผู ้
ตดัสินใจแทนโดยชอบ (Surrogate decision maker) ของผูป่้วยได ้หลายรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา
มีกฎหมายก าหนดล าดบัชั้นของผูท่ี้จะท าการตดัสินใจแทนผูป่้วยได ้ในกรณีท่ีผูป่้วยมิไดม้อบอ านาจ
การตดัสินใจ (Durable power of attorney) ทางดา้นการรักษาพยาบาลให้แก่ผูใ้ด กฎหมายเรียงล าดบั
ผูมี้สิทธ์ิตดัสินใจแทนตามล าดบัดงัน้ี 1. คู่สมรส  2. บุตรท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้  3. บิดา มารดา   4. 
ญาติระดบัใดๆ ก็ตาม   5. ผูท่ี้ไดรั้บเสนอช่ือโดยบุคคลท่ีดูแลผูป่้วยนั้นอยู่ประจ า 6. บุคลากรทาง
การแพทย์ท่ีกฎหมายก าหนด การตดัสินใจแทนผูป่้วยน้ีจะชอบด้วยกฎหมาย ก็ต่อเม่ือเป็นการ
ตดัสินใจตามเจตนารมณ์ล่วงหนา้ของผูป่้วย หรือในกรณีท่ีผูป่้วยไม่ไดแ้สดงเจตนารมณ์ล่วงหน้าไว ้
และเป็นการตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูป่้วยเป็นส าคญั  

            5. หลกัไม่รักษาหากไร้ประโยชน์ (Principle of Futility) หากวตัถุประสงคข์องการ
รักษาพยาบาลไม่อาจบรรลุไดด้ว้ยเหตุใดๆ การท าการรักษานั้นถือเป็นการรักษาท่ีไร้ประโยชน์ มี 2
ปัจจยั คือ   ความยนืยาวของชีวติหรือ length of life และคุณภาพของการมีชีวติหรือ Quality of Life  

            ผูป่้วยหรือครอบครัวอาจร้องขอให้แพทยท์  าการรักษาใดๆท่ีไม่เหมาะสมหรือไร้
ประโยชน์  แต่แพทยไ์ม่จ  าเป็นตอ้งท าตามค าร้องขอนั้น หากหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์หรือทาง
สังคมสรุปได้ชัดแล้วว่า การรักษานั้นไม่ได้ผลการประเมินความยืนยาวและคุณภาพชีวิตอย่าง
ระมดัระวงัจะช่วยบอกวา่การท าการช่วยชีวตินั้นเหมาะสมหรือไม่ หากเป็นท่ีคาดหมายวา่ผูป่้วยไม่มี
โอกาสรอดชีวิต การช่วยชีวิตนั้นก็ไม่เหมาะสม ในกรณีท่ีโอกาสรอดชีวิตก ้าก่ึงมีโอกาสเกิดความ
ทุพพลภาพสูง โอกาสเกิดภาระอนัหนกัหน่วงแก่ผูป่้วยและครอบครัวในภายหลงัสูง การจะตดัสินใจ
ว่าจะเร่ิมช่วยชีวิตดีหรือไม่ จะเลิกช่วยชีวิตดีหรือไม่ ควรให้น ้ าหนักแก่ความประสงค์ของผูป่้วย 
(หรือของผูต้ดัสินใจแทนโดยชอบของผูป่้วยกรณีไม่ทราบความประสงคข์องผูป่้วย) มากเป็นพิเศษ
ในกรณีทัว่ไปท่ีไม่ใช่กรณีการรักษาท่ีไร้ประโยชน์ และไม่มีเจตนารมณ์ล่วงหนา้หรือพินยักรรมวธีิ
รักษาบ่งไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ควรท าการช่วยชีวติแก่ผูป่้วยทุกราย 

            ดงัท่ีได้กล่าวแล้วว่า เทคโนโลยีทางการแพทยใ์นปัจจุบนัได้มีส่วนช่วยให้ผูป่้วย
สามารถมีอายุยืนยาวออกไปได้ แม้ว่าจะไม่สามารถรักษาผูป่้วยให้หายขาดไปเป็นปกติก็ตาม 
ตวัอยา่งเช่น ผูป่้วยซ่ึงสมองไดรั้บการกระทบกระเทือนอยา่งรุนแรง หรือไม่มีออกซิเจนไปหล่อเล้ียง
สมอง ซ่ึงส่งผลให้สมองส่วนบน (cortex) ถูกท าลายผูป่้วยเหล่าน้ี จะปราศจากความรู้สึกนึกคิด 
(unconscious) แต่ระบบการท างานของร่างกายอาจท างานไดต้ามปกติ ผูป่้วยเหล่าน้ีจะอยูใ่นภาวะท่ี
รู้จกักนัโดยทัว่ไปว่าเป็น "เจา้ชายนิทรา" หรืออยู่ในสภาวะ "ผกั" (persistent vegetative state) ซ่ึง
หากแพทยใ์หค้วามช่วยเหลือผูป่้วยเหล่าน้ี ดว้ยเคร่ืองมือต่าง ๆ รวมทั้งการใหอ้าหารผา่นทางสายยาง 



19 
 

 

ผูป่้วยก็จะสามารถด ารงชีวิตต่อไปอีกไดน้านนบัปี แต่แมว้่าเทคโนโลยีเหล่าน้ีจะแสดงให้เห็นถึง
ความเจริญกา้วหนา้ทางการแพทย ์ผูป่้วยบางรายอาจเห็นวา่การใชเ้คร่ืองมือเหล่าน้ี ไม่วา่จะเป็นการ
ใหอ้าหารผา่นทางสายยาง หรือการใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ ในขณะท่ีไม่มีทางบ าบดัรักษาอีกต่อไป เป็น
ส่ิงท่ีไม่เหมาะสม ในท านองเดียวกนัแพทยส่์วนหน่ึงก็เห็นว่า การบ าบดัรักษาผูป่้วยท่ีไม่สามารถ
รักษาใหห้ายขาดได ้ก็จะไม่เป็นประโยชน์ต่อตวัผูป่้วยอีกต่อไป ในส่วนน้ีจะพิจารณาปัญหาวา่ผูป่้วย
มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการใช้เคร่ืองมือช่วยชีวิตเหล่าน้ีของแพทยห์รือไม่ และหากผูป่้วยไม่สามารถ
แสดงเจตนาโดยชดัแจง้ได ้จะมีผลเช่นใด 

            การยุติการรักษาพยาบาลท่ียืดชีวิต หมายถึง มีการยุติหรือเลิกการยืดชีวิต ในสภาพ 
“ฟ้ืนก็ไม่ได ้ตายก็ไม่ลง” จากการรักษาพยาบาลท่ียดืชีวติ และจากการมีชีวติท่ีฝืนธรรมชาติ จึงท าให้
มีการยติุหรือการยืดชีวิต การยติุการใชเ้คร่ืองช่วยชีวิตในการบ าบดัรักษา อาจแบ่งไปเป็น 2 ประเภท 
คือ 

           1. การยบัย ั้ งการใช้เคร่ืองมือช่วยชีวิตในการบ าบัดรักษา (withholding of life-
sustaining treatment) ซ่ึงหมายความถึง การไม่เร่ิมตน้ใชเ้คร่ืองมือช่วยชีวติในการบ าบดัรักษาผูป่้วย  
ซ่ึงหากไดมี้การใชเ้คร่ืองมือดงักล่าว จะท าให้ผูป่้วยสามารถมีอายยุนืยาวต่อไปอีกได ้เช่น การระงบั
การกระตุน้หวัใจ (cardiopulmonary resuscitation) การงดการให้ยาปฏิชีวนะ (antibiotics) หรือการ
ละเวน้การเปล่ียนถ่ายเลือด (blood transfusion) เป็นตน้ 

           2. การเพิกถอนการใช้เคร่ืองมือช่วยชีวิตในการบ าบดัรักษา (withdrawal of life 
sustaining treatment) ซ่ึงหมายความถึง การเพิกถอนใช้เคร่ืองมือช่วยชีวิตในการบ าบดัรักษาผูป่้วย 
ซ่ึงหากได้มีการใช้เคร่ืองมือดงักล่าว จะท าให้ผูป่้วยสามารถมีอายุยาวต่อไปอีกได้ เช่น การถอด
เคร่ืองช่วยหายใจ (respirator) ออกจากผูป่้วย เป็นตน้ 

          ในปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกนัว่าบุคคลซ่ึงอยู่ในภาวะของความเป็นผูใ้หญ่ และมีสติ
สัมปะชัญญะสมบูรณ์ย่อมสามารถท่ีจะแสดงเจตนาปฏิเสธการใช้เคร่ืองมือช่วยชีวิตในการ
บ าบดัรักษาของแพทยไ์ด ้แต่กรณีมกัจะมีปัญหาเสมอวา่หากผูป่้วยไม่สามารถแสดงเจตนากบัแพทย์
โดยตรง (incompetent patient)แพทยจ์ะถือตามเจตนาของผูป่้วยท่ีท าไวก่้อนได้หรือไม่ หรือญาติ
สนิทของผูป่้วยจะแสดงเจตนาแทนผูป่้วยได้เพียงใด และหากไม่ปรากฏเจตนาของผูป่้วยแพทย์
จะตอ้งปฏิบติัเช่นใด เม่ือมีกรณีเช่นน้ีเกิดข้ึน หากพิจารณาตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาอาจแบ่งได้
เป็น 2 กรณี คือ  

            กรณีแรก เม่ือมีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร สมาชิกในครอบครัวของ
ผูป่้วยก็สามารถตดัสินใจแทนผูป่้วยได ้กฎหมายลกัษณะน้ีเรียกวา่ "family consent statutes" กรณีท่ี
สองหากไม่มีกฎหมายบญัญติัไว ้สมาชิกในครอบครัวนั้นจะตอ้งยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมี
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ค าสั่งแต่งตั้งตนเองเป็นผูป้กครอง (guardian) ก่อน บุคคลนั้นจึงจะมีสิทธิตดัสินใจแทนผูป่้วยได้  
หลกัการเช่นน้ีมีความแตกต่างจากกฎหมายองักฤษ ซ่ึงเห็นวา่เฉพาะแพทยเ์ท่านั้นท่ีมีอ านาจตดัสินใจ  
             การรักษาแบบประคบัประคอง (Palliative Care) องคก์ารอนามยัโลก ใหค้วามหมาย
การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยหรือการดูแลแบบประคบัประคอง ในปี ค.ศ. 2002  Palliative care คือ 
การรักษาท่ีมุ่งจะท าให้คุณภาพชีวิตของทั้งผูป่้วยและครอบครัว ซ่ึงเผชิญหน้ากบัโรคท่ีคุกคามต่อ
ชีวิต (Life – threatening illness) ไม่ว่าจะเป็นโรคใด โดยเน้นท่ีการดูแลรักษาอาการท่ีท าให้ทุกข์
ทรมาน ทั้งอาการเจบ็ป่วยทางกาย ปัญหาทางจิตใจ สังคม และจิตวญิญาณ แบบองคร์วมและควรให้
การรักษาดงักล่าวตั้งแต่ระยะแรกท่ีเร่ิมวินิจฉัยว่าผูป่้วยเป็นโรคระยะสุดท้าย (Terminal illness) 
จนกระทัง่ผูป่้วยเสียชีวติ และรวมถึงการดูแลครอบครัวของผูป่้วยหลงัจากการสูญเสีย การรักษาท่ีมุ่ง
ให้ผูป่้วยปราศจากความทุกข์ทรมานอนัเน่ืองจากโรคหรือการเจ็บป่วย(Compassionate palliative 
care) หมายถึง การดูแลรักษาท่ีมุ่งให้ผูป่้วยมีความสุขสบายมากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าไดใ้นช่วง
สุดทา้ยของโรค ซ่ึงไดแ้ก่ การหลีกเล่ียงการรักษาท่ีมุ่งเนน้เพื่อให้ผูป่้วยหายจากโรค แต่ท าให้ผูป่้วย
ไดรั้บความทุกขท์รมาน และการใหย้าเพื่อลดความทุกขท์รมานจากโรค  

            ดงันั้น Palliative Care จึงเป็นการดูแลแบบประคบัประคอง มุ่งใหค้วามสุขสบายแก่
ผูป่้วย ช่วยลดความทุกข์ทรมานจากความปวดครอบคลุมถึงจิตวิญญาณ และตระหนกัถึงการตาย
อย่างสมศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ (Dignified Death) รวมถึงครอบครัวท่ีมีผูป่้วยอยู่ในระยะ
สุดทา้ย และหลงัเสียชีวติแลว้  

           หลกัการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย นายแพทยนี์ล เอช เคซีน (Dr.Ned H Cassem) ได้
แนะน าถึงหลกัการดูแลแบบองคร์วมในผูป่้วยระยะสุดทา้ยไว ้9 ประการ คือ 

                   1.ความสามารถ (Competence) ผูใ้หก้ารดูแลตอ้งมีความรู้ ความสามารถให้การ
รักษาพยาบาล เน่ืองจากผูป่้วยระยะสุดทา้ย มีปัญหาค่อนขา้งซบัซ้อน ทั้งอาการของโรค ปัญหาทาง
ร่างกาย ความทุกขท์างจิตใจ และปัญหาครอบครัว เศรษฐกิจ 

                  2.ความเขา้ใจ ความเห็นใจ (Concern) ผูใ้ห้การดูแลมีเมตตา กรุณา เขา้อกเขา้ใจ 
ห่วงใยผูป่้วย และญาติในระหว่างการรักษา ส่ิงเหล่าน้ีจะสะทอ้นให้ผูป่้วยเห็นถึงคุณค่าภายใน
ตนเอง 

                  3.ความรู้สึกสบาย (Comfort) ผูใ้หก้ารดูแลตอ้งค านึงถึงความสุขสบายของผูป่้วย
เป็นหลกัการดูแลรักษาจึงเน้นท่ีบรรเทาอาการปวด และอาการไม่สบายต่างๆไม่ท าหัตถการท่ีตอ้ง
เจบ็ปวด จดัส่ิงแวดลอ้มใหมี้แสงสวา่งเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก 

                  4.การติดต่อส่ือสาร (Communication) ผูใ้ห้การดูแลจะตอ้งเป็นผูฟั้งท่ีดี (Active 
listening) มีการพูดคุยกบัผูป่้วยถึงขั้นตอนและแผนการรักษาให้ผูป่้วยเขา้ใจ หรือตดัสินใจพูดคุย
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เก่ียวกบัแผนการต่างๆ ในชีวิตท่ีผูป่้วยตอ้งการจะท าหรือยงัไม่ไดท้  า หรือช่วยประสานให้ผูป่้วยกบั
ครอบครัวหรือบุคคลท่ีผูป่้วยตอ้งการพบหรือขออโหสิกรรม 

                 5.การเยี่ยมของบุตรหลาน (Children) ผูใ้ห้การดูแลเป็นผูจ้ดัโอกาสและเวลาให้
บุตรหลานของผูป่้วยมาเยีย่มเยอืนใหก้ าลงัใจ โดยหาช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 

                  6.ความสัมพนัธ์ในครอบครัว (Cohesion) ผูใ้ห้การดูแลเป็นผูเ้ช่ือมสัมพนัธภาพ
ระหวา่งผูป่้วยกบัสมาชิกในครอบครัวใหส้มาชิกในครอบครัวไดช่้วยเหลือเก้ือกลู ใหก้ าลงัใจ ท าให้
ผูป่้วยรู้สึกวา่ตนเองไม่เป็นภาระของครอบครัว และยงัช่วยใหญ้าติสามารถปรับตวักบัความรู้สึกท่ีจะ
สูญเสียบุคคลท่ีรักไปได ้

                  7.ความร่าเริงแจ่มใส (Cheerfulness) ผูใ้ห้การดูแลตอ้งมีอารมณ์ท่ีแจ่มใส สีหนา้
สดช่ืน ท่าทางเป็นมิตรมากกวา่ท่าทีห่วงกงัวล ซึมเศร้า หรือแสดงความเบ่ือหน่าย ทอ้แท ้เพราะจะยิง่
ท  าใหผู้ป่้วยหดหู่มากข้ึน 

                  8.ความสม ่าเสมอและต่อเน่ือง (Consistency) ผูใ้หก้ารดูแลตอ้งมีความสม ่าเสมอ 
และต่อเน่ืองเพราะผูป่้วยเหล่าน้ีมีความกลวัท่ีจะถูกทอดทิ้ง กลวัจะเผชิญกบัความตายอยา่งโดดเด่ียว 
จึงควรเยี่ยมผูป่้วยอยา่งสม ่าเสมอ หรือตามท่ีนดัหมายไว ้เวลาเล็กนอ้ยของผูดู้แลหรือมาเยี่ยมนั้นมี
คุณค่ายิง่ส าหรับผูท่ี้มีเวลาในชีวติก าลงัจะหมดลง 

                 9.การมีจิตใจท่ีสงบ (Calmness of mind, Equanimity) ผูใ้หก้ารดูแลมีจิตใจท่ีสงบ
สุข สามารถเผชิญกบัผูป่้วยใกลต้ายไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่รู้สึกหวาดหวัน่เกินเหตุ หรือแสดงอาการ
เพิกเฉยต่อผูป่้วยและญาติ ผูดู้แลควรประเมินถึงมิติทางจิตวิญญาณ ส่ิงท่ีผูป่้วยศรัทธา ส่ิงท่ีผูป่้วย
กงัวล เป็นห่วง ถา้ผูป่้วยไม่มีส่ิงใดคา้งคาใจ หรือไม่ยดึมัน่ถือมัน่กบัส่ิงใด แมก้ระทัง่ตนเองแลว้ ยอ่ม
ไดรั้บความสงบสุข 
 

2.1.5 แนวคิดเกีย่วกบัพระรำชบัญญตัิสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550 มำตรำ 12 
       ในสังคมไทยเป็นท่ีรู้จกัเก่ียวกบัการแสดงเจตนาท่ีจะไม่รับการรักษาเพื่อยืดชีวิตอย่าง

กวา้งขวาง คือ กรณีของพุทธทาสภิกขุ คร้ังท่ีท่านอาพาธใหญ่ด้วยอาการของโรคหัวใจเม่ือเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2534 โดยท่านพุทธทาสยนืยนัวา่ “ขอใหแ้ผน่ดินน้ีเป็นโรงพยาบาล และไม่หอบสังขาร
หนีความตาย” จนต่อมาในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 ไดร้ะบุไวใ้นมาตรา 54 ให้มีการออกกฎหมาย
เพื่อดูแลคุม้ครองผูสู้งอายุ ซ่ึงมีเร่ืองพินยักรรมชีวิต (ช่ือในขณะนั้น) ความตายไม่ใช่เร่ืองท่ีแปลก 
วฒันธรรมดั้งเดิมท่ีผกูพนักบัความเช่ือและภูมิปัญญาทางศาสนาของสังคมไทยอยา่งกวา้งขวาง รวม
กบัสภาพความเป็นอยูท่ี่ใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ ท าใหค้นในสังคมรับรู้กนัไดว้า่ความตายเป็นส่วนหน่ึง
ของชีวติ ทั้งค  าสอน ประเพณี และความจริงธรรมชาติท่ีเห็นไดทุ้กวนัของชีวติ  
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          การสืบทอดวฒันธรรมการเตรียมตวัตายในรูปแบบดงักล่าว ยงัคงมีใหเ้ห็นอยูบ่า้งใน
สังคมไทยร่วมสมยั เช่น ศ.นพ.ประเวศ วะสี ไดเ้ล่าถึงเร่ืองคุณยายของท่านท่ีอายุ 85 ปี พอวนัหน่ึง
คุณยายก็บอกวา่พอแลว้ จากนั้นจึงหยุดกินขา้วกินน ้ าและตายอยู่ท่ามกลางลูกหลานดว้ยความสงบ
และมีสติ ทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงการยอมรับความตายวา่เป็นสัจธรรมอนัหลีกหนีไม่ได ้หากตอ้ง
เผชิญหนา้อยา่งมีสติรู้ตวัดว้ยความสงบ ดว้ยถือกนัวา่หากท าไดจ้ะเป็นการตายท่ีดีและน าไปสู่สุขคติ 
ต่างจากในปัจจุบนัท่ีคนส่วนใหญ่พากนัคิดไปวา่ การตายไปอยา่งไม่รู้สึกตวั ไม่มีความเจบ็ปวดหรือ
วติกกงัวลใดๆ เช่น การนอนหลบัแลว้ตายไป เป็นการตายท่ีดีและพึงปรารถนา 

         แนวคิดเร่ือง ลิฟวิ่ง วิว (Living Will) ในประเทศไทย ถูกเรียกว่า “พินัยกรรมชีวิต” 
ก่อนเปล่ียนเป็น “หนงัสือแสดงเจตนาในการรับบริการหรือปฏิเสธการรับบริการทางการแพทย์” 
เพื่อให้สอดคลอ้งและไม่สร้างความสับสนกบักฎหมายอ่ืนๆ เช่น กฎหมายพินยักรรมอนัเป็นเร่ือง
ของการจดัการทรัพยสิ์นเม่ือเสียชีวิตไปแล้ว เม่ือปี พ.ศ. 2550 ไดมี้การประกาศใช้พระราชบญัญติั
สุขภาพแห่งชาติ  กฎหมายฉบบัน้ีไม่ใช่เป็นเพียงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานด้านการแพทยแ์ละ
สาธารณสุขเท่านั้น  แต่กฎหมายฉบบัน้ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของคนโดยทัว่ไปดว้ย เพราะไดนิ้ยาม
ความหมายของค าวา่ “สุขภาพ”   ในภาพกวา้งและเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับสังคมไทยคือ การท าหนงัสือ
แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุขในวาระสุดทา้ยของชีวิต ซ่ึงในต่างประเทศเรียกวา่ 
การท า Living Will หรือ Advance Directive   

         ความมุ่งหมายของบทบญัญติัดงักล่าว มุ่งท่ีจะรับรองสิทธิของผูป่้วยท่ีจะตดัสินใจ
เก่ียวกบัตนเอง (Right to Self-determination) ท่ีจะขอตายอยา่งสงบตามธรรมชาติ  ไม่ถูกเหน่ียวร้ัง
ดว้ยเคร่ืองมือต่างๆ จากเทคโนโลยีทางการแพทย ์ ซ่ึงตอ้งเขา้ใจว่าการแสดงเจตนาดงักล่าว ไม่ใช่
เร่ืองการุณยฆาต (Mercy Killing)  ไม่ใช่กรณีเร่งการตายท่ีเป็นการุณยฆาตเชิงรุก(Active Euthanasia)
แต่เป็นเร่ืองของการตายตามธรรมชาติ โดยไม่ประสงค์จะยืดการตายดว้ยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ 
การเขียนพินยักรรมชีวติ( Living Will) ไวจึ้งเป็นแนวทางใหแ้พทยไ์ดเ้ดินไปในแนวทางของการุณย
ฆาตทางอ้อม( Passive Euthanasia ) โดยไม่ใช้เคร่ืองมือต่างๆ จากเทคโนโลยีสมัยใหม่  การ
รักษาพยาบาลท่ีควรกระท าคือ การดูแลแบบประคบัประคอง (Palliative Care) ตามอาการท่ีเกิดข้ึน 
บรรเทาความเจบ็ปวดใหแ้ก่ผูป่้วยและช่วยใหเ้ขาไดจ้ากไปอยา่งสงบตามวถีิแห่งธรรมชาติ   

         ในพระราชบญัญติัไดรั้บรองสิทธิของบุคคลไวว้่า เม่ือถึงคราวท่ีเจ็บป่วยมากและอยู่
ในวาระสุดทา้ยของชีวติ ซ่ึงไม่อาจแสดงเจตนาไดก้็สามารถเขียนไวล่้วงหนา้ไดว้า่ จะขอจากไปตาม
ธรรมชาติ ขอตายอย่างสงบโดยไม่ตอ้งการให้ใช้เทคโนโลยีใดๆมาเหน่ียวร้ัง เพียงเพื่อยืดการตาย
ออกไป นัน่คือหลกัการของกฎหมายซ่ึงใครจะท าหนงัสือน้ีไวห้รือไม่ท าก็ได ้ กฎกระทรวง ก าหนด
หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการตามหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุข ท่ี
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เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทา้ยของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย มีผลใช้
บงัคบัเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2554 ท่ีผา่นมา โดยส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
ร่วมกบัศูนยก์ฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไดย้กร่าง
กฎกระทรวงเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้และใหค้วามหมายวา่ 

                    “หนังสือแสดงเจตนา”  หมายความว่า  หนังสือซ่ึงบุคคลแสดงเจตนาไว้
ล่วงหน้า ว่าไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทา้ยของ
ชีวติตนหรือเพื่อยติุการทรมานจากการเจบ็ป่วย  

                  “บริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทา้ยของชีวิต  หรือ
เพื่อยติุการทรมานจากการเจบ็ป่วย”  หมายความวา่  วธีิการท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมน ามาใชก้บั
ผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนาเพื่อประสงค์จะยืดการตายในวาระสุดทา้ยของชีวิตออกไป  โดยไม่ท าให้
ผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนาพน้จากความตายหรือยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย  ทั้งน้ี  ผูท้  าหนงัสือ
แสดงเจตนายงัคงไดรั้บการดูแลรักษาแบบประคบัประคอง 

                    “วาระสุดทา้ยของชีวติ”  หมายความวา่  ภาวะของผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนา อนั
เกิดจากการบาดเจ็บหรือโรคท่ีไม่อาจรักษาให้หายได ้และผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมผูรั้บผิดชอบ
การรักษาไดว้ินิจฉยัจากการพยากรณ์โรคตามมาตรฐานทางการแพทยว์า่  ภาวะนั้นน าไปสู่การตาย
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ในระยะเวลาอนัใกลจ้ะถึงและให้รวมถึงภาวะท่ีมีการสูญเสียหนา้ท่ีอยา่งถาวร 
ของเปลือกสมองใหญ่ ท่ีท าให้ขาดความสามารถในการรับรู้และติดต่อส่ือสารอย่างถาวร  โดย
ปราศจากพฤติกรรมการตอบสนองใด ๆ  ท่ีแสดงถึงการรับรู้ได้  จะมีเพียงปฏิกิริยาตอบสนอง
อตัโนมติัเท่านั้น 

                   “การทรมานจากการเจ็บป่วย” หมายความว่า ความทุกข์ทรมานทางกายหรือ
ทางจิตใจของผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนาอนัเกิดจากการบาดเจบ็หรือจากโรคท่ีไม่อาจรักษาใหห้ายได ้ 

                  “ผูป้ระกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข”  หมายความว่า  ผูป้ระกอบวิชาชีพตาม
กฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล    

              “ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม” หมายความว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
กฎหมาย วา่ดว้ยวชิาชีพเวชกรรม  

          ในหนงัสือแสดงเจตนาตอ้งมีความชดัเจนเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามความประสงค์
ของผูท้  าหนงัสือดงักล่าวได ้โดยมีขอ้มูลเป็นแนวทางในการท าหนงัสือ  ดงัต่อไปน้ี  

                 1. รายการท่ีแสดงขอ้มูลของผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนาโดยระบุช่ือ นามสกุล อายุ   
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน และท่ีอยูห่รือหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้

                 2. วนั เดือน ปีท่ีท าหนงัสือแสดงเจตนา 
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                              3. ช่ือ นามสกุล หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนของพยาน และความเก่ียวขอ้ง
กบัผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนา   
                              4.ระบุประเภทของบริการสาธารณสุขท่ีไม่ตอ้งการจะไดรั้บ  
                              5.ในกรณีท่ีผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนาให้ผูอ่ื้นเขียนหรือพิมพห์นงัสือแสดงเจตนา
ให้ระบุช่ือ  นามสกุลและหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ขียนหรือผูพ้ิมพไ์วด้ว้ย   หนงัสือ
แสดงเจตนาตอ้งลงลายมือช่ือหรือลายพิมพน้ิ์วมือของผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนา  พยาน  และผูเ้ขียน
หรือผูพ้ิมพไ์วด้ว้ย ผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนาอาจระบุช่ือบุคคลเพื่อท าหนา้ท่ีอธิบายความประสงค์ท่ี
แทจ้ริงของผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนาท่ีระบุไวไ้ม่ชดัเจน  บุคคลผูถู้กระบุช่ือดงักล่าวตอ้งลงลายมือช่ือ 
หรือลายพิมพน้ิ์วมือและหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนไวใ้นหนงัสือแสดงเจตนาดว้ย  
                        หนงัสือแสดงเจตนาอาจระบุรายละเอียดอ่ืนๆ เช่น ความประสงคใ์นการเสียชีวิต  ณ  
สถานท่ีใดความประสงคท่ี์จะไดรั้บการเยียวยาทางจิตใจ  และการปฏิบติัตามประเพณีและความเช่ือ
ทางศาสนาและใหส้ถานบริการสาธารณสุขใหค้วามร่วมมือตามสมควร ดงัน้ี 

          หนังสือแสดงเจตนาจะท า ณ สถานท่ีใดก็ได้ ในกรณีท่ีผูท้  าหนังสือแสดงเจตนา
ประสงค์จะท าหนังสือแสดงเจตนา ณ สถานบริการสาธารณสุข ให้ผู ้ประกอบวิชาชีพด้าน
สาธารณสุขและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งอ านวยความสะดวกตามสมควร   

          เม่ือผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนาเข้ารับการรักษาตวัในสถานบริการสาธารณสุขให้น า
หนงัสือแสดงเจตนายื่นต่อผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสาธารณสุขของสถานบริการสาธารณสุขนั้น โดย
ไม่ชกัช้า ผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนาอาจยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงหนงัสือแสดงเจตนาไดใ้นกรณีท่ีมี
การแสดงหนงัสือแสดงเจตนาหลายฉบบั ให้ถือฉบบัท่ีท าหลงัสุดท่ีไดย้ื่นให้ผูป้ระกอบวิชาชีพเวช
กรรมผูรั้บผดิชอบการรักษาเป็นฉบบัท่ีมีผลบงัคบั 

          หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการตามหนงัสือแสดงเจตนาเม่ือวาระสุดทา้ยของชีวิต 
ใกลจ้ะมาถึงหรือเพื่อยติุการทรมานจากการเจบ็ป่วยให้ด าเนินการ  ดงัต่อไปน้ี   

                   1. ในกรณีท่ีผูท้  าหนังสือแสดงเจตนามีสติสัมปชัญญะดีพอท่ีจะส่ือสารได้
ตามปกติ   ให้ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมผูรั้บผิดชอบการรักษาอธิบายให้ผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนา
ทราบถึงภาวะ และความเป็นไปของโรคในขณะนั้น เพื่อขอค ายืนยนัหรือปฏิเสธก่อนท่ีจะปฏิบติั
ตามหนงัสือแสดงเจตนาดงักล่าว    

                   2. ในกรณีท่ีผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนาไม่มีสติสัมปชัญญะดีพอท่ีจะส่ือสารได้
ตามปกติ   หากมีบุคคลตามขอ้  3  วรรคสาม  หรือญาติของผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนา  ให้ผูป้ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรมผูรั้บผิดชอบการรักษาอธิบายถึงภาวะและความเป็นไปของโรคให้บุคคลดงักล่าว
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ทราบและแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาของผูท้  าหนงัสือแสดง
เจตนาก่อนท่ีจะปฏิบติัตามหนงัสือแสดงเจตนาดงักล่าว   

                  3. ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการด าเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาให้ผู ้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูรั้บผิดชอบการรักษาปรึกษากบับุคคลตามขอ้  3 วรรคสาม  หรือญาติ
ของผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนานั้น  โดยค านึงถึงเจตนาของผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนา   
                                4. ในกรณีท่ีผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนาอยูใ่นระหวา่งการตั้งครรภ ์ให้ด าเนินการ
ตามหนงัสือแสดงเจตนาไดเ้ม่ือผูน้ั้นพน้จากสภาพการตั้งครรภ ์

          โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติออกประกาศก าหนดแนว
ทางการปฏิบติังานของสถานบริการสาธารณสุข  ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสาธารณสุขและเจา้หน้าท่ี
ของสถานบริการสาธารณสุขตามกฎกระทรวงน้ี พร้อมทั้งตวัอยา่งหนงัสือแสดงเจตนา  

           มาตรา 12 น้ีเป็นบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั 2 กรณีท่ีส าคญัท่ีสามารถท า
พินยักรรมแห่งชีวิตไดคื้อ  เพื่อยืดการตายในวาระสุดทา้ยของชีวิต และเพื่อยุติการทรมานจากการ
เจ็บป่วย ความส าคญัของพินยักรรมแห่งชีวิตอยูท่ี่การท่ีจะให้เกิดผลต่อผูท้  าเม่ือถึงคราวท่ีผูท้  าอยูใ่น
สภาวะท่ีถูกระบุไว ้และไม่ตอ้งการให้ด าเนินการประการหน่ึงประการใดทางการแพทยอ์นัเป็นการ
ยดืการตายแห่งชีวติของผูท่ี้ท  าพินยักรรมนั้น องคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ 

                  1. มีผูท่ี้ตอ้งการท าในขณะท่ีท าคือ “บุคคลทัว่ไป” ซ่ึงในขณะท่ีท านั้น “ยงัไม่อยู่
ในฐานะของผูป่้วยแต่ประการใด” และพินยักรรมชีวตินั้นก็ยงัไม่มีผลแต่ประการใดกบัผูท่ี้ท  านั้น แต่
ผลจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือผูน้ั้นเป็น “ผูป่้วย” ตามองคป์ระกอบของกฎหมายเสียก่อน และเพราะเหตุท่ีผล
มิได้บงัเกิดข้ึนทนัที แต่จะบงัเกิดผลในภายหน้า (ในอนาคต) ซ่ึงมีลักษณะท่ีคล้ายกับ “การท า
พินยักรรม (Will)” ท่ีวา่พินยักรรม (จดัการทรัพยสิ์น) จะมีผลก็ต่อเม่ือผูท้  าพินยักรรมถึงแก่ความตาย
เสียก่อน (ก าหนดการเผื่อตาย) จึงท าให้ความคลา้ยคลึงน้ีน ามาปรับใชโ้ดยเรียกเป็น“พินยักรรมแห่ง
ชีวิต” นัน่เอง เพราะจะมีผลก็ต่อเม่ือเป็น “ผูป่้วยตามคุณสมบติัท่ีบทบญัญติัแห่งกฎหมายบญัญติัไว้
เสียก่อน” 

                       พินยักรรม เก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยสิ์น 
                        พินัยกรรมชีวิต เ ก่ียวข้องกับการจัดการเพื่อให้มีการด าเนินการทาง

การแพทยแ์ก่ร่างกาย 
                      พินยักรรม มีผลเม่ือผูก้ระท าถึงแก่ความตาย (เป็นการก าหนดการเผือ่ตาย) 
                       พินยักรรมแห่งชีวิต มีผลเม่ือผูก้ระท ามีสภาพเป็นผูป่้วยตามบทบญัญติัของ

มาตรา 12 (เป็นการก าหนดการด าเนินการทางการแพทย)์ 
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                  2. วตัถุประสงคท่ี์ท าเพื่อใหเ้กิดผลเม่ือผูท่ี้ท  านั้นเป็น “ผูป่้วยในวาระสุดทา้ยของ
โรค” หรือ “ผูป่้วยท่ีไดรั้บความทุกขท์รมานจากการเจ็บป่วย” กล่าวคือ เป็นผูป่้วยตามคุณสมบติั ท่ี
กฎหมายบญัญติัไว ้(มาตรา 12) จึงเท่ากบัเป็นการก าหนดการให้การดูแลรักษาพยาบาลทางการ
แพทย ์(Advance Medical Directive) ไวน้ัน่เอง 

                 3. ให้มี “สภาพบงัคบัหรือก่ึงบงัคบั” หรือ “ให้มีผลต่อการด าเนินการหรือการ
กระท าต่อผูใ้ด” ในท่ีน้ีคือ “แพทยห์รือบุคลากรทางการแพทย์” ท่ีดูแลผูท้  าพินยักรรมแห่งชีวิตใน
ขณะท่ีผูน้ั้นเป็น “ผูป่้วยตามคุณสมบติั (มาตรา 12)” แลว้ 
                        พินยักรรมแห่งชีวิตเป็นหมนั หมายถึง พินยักรรมแห่งชีวิตท่ีไดท้  าไปแลว้นั้น “ไม่
เกิดผลตามเจตนารมณ์ของผูก้ระท า” กล่าวคือ เม่ือผูก้ระท าอยู่ในสภาพของผูป่้วยตามคุณสมบติั
(มาตรา 12) แลว้ แพทยห์รือบุคลากรทางการแพทยไ์ม่ปฏิบติัตามพินยักรรมแห่งชีวตินั้น 

                 1. แพทยห์รือบุคลากรทางการแพทยไ์ม่ปฏิบติัตามพินยักรรมแห่งชีวิตนั้น ท าให้
ผูป่้วยท่ีอยู่ในสภาพของผูป่้วยตามคุณสมบติั ยงัคงไดรั้บการปฏิบติัต่อเยี่ยง “ผูป่้วยปกติ” ตวัอย่าง 
เช่น    เม่ือมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการใส่ท่อช่วยหายใจ ก็ไดรั้บการใส่ท่อ เม่ือมีความจ าเป็นตอ้งท า
การกูชี้พ ก็ไดรั้บการกูชี้พเม่ือจ าเป็นตอ้งท าการลา้งไต ก็ไดรั้บการลา้งไต เม่ือจ าเป็นตอ้งถูกยา้ยไป 
ณ หออภิบาล ก็ถูกยา้ยไปหออภิบาล เม่ือจ าเป็นตอ้งเจาะคอ ก็ไดรั้บการเจาะคอ 

           ทั้งท่ีส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น ผูป่้วยไดแ้สดงเจตนาไวแ้ลว้วา่ “ไม่ตอ้งการให้กระท า
ต่อตนเองผูซ่ึ้งท าพินยักรรมแห่งชีวตินั้น”  ตอ้งไม่ลืมวา่ ในขณะน้ีผูป่้วย (คือผูท้  าพินยักรรมชีวติ) ไม่
อยูใ่นสภาพท่ีจะแสดงเจตนาไดอี้กแลว้ 

                  2. เหตุผลท่ีแพทยห์รือบุคลากรทางการแพทยไ์ม่ปฏิบติัตามพินยักรรมแห่งชีวติ
นั้น หมายความว่า แมว้่าจะมีผูห้น่ึงผูใ้ดแสดงว่าผูป่้วยได้ท าพินัยกรรมแห่งชีวิตไวใ้นขณะท่ียงัมี
สุขภาพดี และมีสติสัมปชญัญะดีพร้อมก็ตาม แต่แพทยห์รือบุคลากรทางการแพทยท่ี์ขณะท่ีไดดู้แล 
“ผูป่้วย” ท่านน้ี “ไม่เช่ือวา่มีพินยักรรมอยูจ่ริง” 

                   3. แพทยห์รือบุคลากรทางการแพทยเ์ห็นว่า “ตนเองตอ้งท าตามหน้าท่ี” เป็น
หนา้ท่ีท่ี “ตอ้งกระท า” อนัเป็นผลจาก ประการท่ี 1: เป็นผลจากมีกฎหมายบญัญติัไว ้ซ่ึงประกอบดว้ย 

                          ก. ค  าประกาศสิทธิของผูป่้วย (16 เมษายน พ.ศ. 2541) 
                          ข. พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา  
                          ค. พระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉิน พ.ศ. 2551 มาตรา 287 
                          ง. มาตรา 374 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  
                          จ. ค  าวนิิจฉยัของคณะกรรมการกฤษฎีกา ชุดท่ี 10 “เร่ืองเสร็จท่ี 250/2546” 
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                            ประการท่ี 2: เป็นผลจากสภาพจิตใจและความเช่ือของแพทย์หรือบุคลากรทาง
การแพทยว์า่ 

                          ก. แพทยห์รือบุคลากรทางการแพทย ์“มีหนา้ท่ี” ตามวชิาชีพท่ีตอ้งช่วยชีวิต
ผูป่้วย 

                          ข. ไม่สมควรยิ่งท่ีจะปล่อยให้ผูป่้วยตอ้งเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตา เพราะ 
“การท่ีไม่ไดท้  าอะไรเลย” แมจ้ะเป็นผูป่้วยในระยะทา้ยของโรคก็ตาม 

                          ค. การปล่อยให้ผูอ่ื้นตายไปต่อหน้าต่อตาโดยไม่ไดช่้วยเหลือเลยแมว้า่จะ
เป็นผูป่้วยหนกัก็ตาม ก็อาจถือไดว้า่ “เป็นบาป” ไดเ้ช่นเดียวกนั  

             การท่ีแพทยไ์ม่ด าเนินการตามขอ้ก าหนดท่ีเขียนไวใ้นพินยักรรมแห่งชีวติจึงเท่ากบั
เป็นการท่ีพินยักรรมแห่งชีวตินั้น “เป็นหมนัไปโดยปริยาย”  การท่ีแพทยห์รือบุคลากรทางการแพทย์
ไม่เช่ือวา่ “มีพินยักรรมชีวิต” อยูจ่ริงนั้น ผูท่ี้อา้งถึง “พินยักรรมชีวิต” และคงยืนยนัวา่ “มีพินยักรรม
ชีวิต” จริง ๆ เป็นพินยักรรมท่ีผูป่้วยไดแ้สดงเจตนารมณ์ไวต้ั้งแต่แรกในขณะท่ียงัมีสติสัมปชญัญะดี
อยู่ แต่ในขณะน้ีผูป่้วยไม่ทราบ ไม่รับรู้ ไม่รู้ตวั ไม่มีสติสัมปชญัญะแลว้แพทยห์รือบุคลากรทาง
การแพทย์จะเช่ือได้อย่างไรว่า “เอกสาร คือ พินัยกรรมชีวิต” นั้นเป็นพินัยกรรมจริง  หากเป็น
พินัยกรรมปกติ (ก าหนดในเร่ืองทรัพยสิ์น) เม่ือผูท้  าพินัยกรรมถึงแก่ความตาย ทายาทหรือผูรั้บ
พินยักรรมตอ้งการให้เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นพินยักรรม โดยประสงค์จะให้ “บุคคลภายนอกหรือ
บุคคลท่ี 3” ด าเนินการ (ปฏิบติั) ตามพินยักรรมนั้น จะไม่มีบุคคลท่ี 3 ใด ๆ กลา้ท่ีจะปฏิบติัตาม ทั้งน้ี
เพราะบุคคลท่ี 3 จะทราบหรือมัน่ใจไดอ้ยา่งไรว่า “พินยักรรมนั้นเป็นพินยักรรมท่ีแทจ้ริงหรือไม่” 
หรือแมจ้ะเป็นพินยักรรมท่ีแทจ้ริงแต่อาจถูกยกเลิกในเวลาต่อมาแลว้ก็ได ้ทางท่ีดีท่ีสุดก็คือ ขอให้
ทายาทหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย “ไปร้องขอต่อศาลเพื่อใหศ้าลมีค าสั่งหรือแต่งตั้งผูจ้ดัการมรดก” เหตุผลท่ี
เป็นเช่นน้ีเพราะบุคคลภายนอกท่ีจะต้องปฏิบัติตามส่ิงท่ีระบุไวใ้นพินัยกรรมหาทราบได้ว่า 
“พินยักรรมนั้น ๆ เป็นพินยักรรมจริงหรือไม่” และหากตนเองตอ้งกระท าประการหน่ึงประการใด
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นซ่ึงไม่ถูกตอ้งเพราะเหตุแห่งพินัยกรรมแลว้ บุคคลท่ี 3 นั้นย่อมตอ้งรับผิดชอบ
ในทางแพง่ดว้ย กล่าวคือ 

                           ก. พินยักรรมนั้นเป็นพินยักรรมปลอมทั้งฉบบัมาตั้งแต่ตน้ หมายความว่า
มิไดมี้พินยักรรมเลย มีแต่การปลอมหรือท าพินยักรรมปลอมเพื่อแสดงว่ามีพินยักรรมอยู่จริงเพื่อ
ตอ้งการให้มีผลในการบงัคบั ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการท่ีจะไดรั้บทรัพยสิ์นหรือสิทธิท่ีระบุไวใ้น
พินยักรรม 

                          ข. มีการท าพินัยกรรมจริงแต่พินัยกรรมฉบบัดังกล่าวถูก “ยกเลิก” โดย
พินยักรรมฉบบัหลงัแลว้ หรือไม่ผูท้  าพินยักรรมก็ยกเลิกดว้ยเจตนาประการหน่ึงประการใดไปแลว้ 
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เช่นน้ี การท่ีบุคคลภายนอกจะปฏิบติัตามยอ่มเป็นการเส่ียงต่อตนเอง ตวัอยา่ง: พินยักรรมฉบบัหน่ึง
ระบุวา่ ให้เงินในบญัชีเลขท่ี 123 ของธนาคาร X เป็นของนาย ก. เช่นน้ีธนาคารจะทราบไดอ้ย่างไร
ว่าเป็นเช่นนั้น และหากมิไดเ้ป็นเช่นนั้นหรือพินยักรรมมิไดร้ะบุหรือมิไดมี้พินยักรรมอยูจ่ริง แลว้
ธนาคารไปด าเนินการตามท่ีพินยักรรม (อา้งวา่มีอยู)่ และมีการโอนเงินหรือยอมให้นาย ก. ถอนเงิน
ออกจากบญัชีเลขท่ี 123 ย่อมท าให้ทายาทโดยธรรม (อนัแทจ้ริง) เกิดความเสียหายได ้เพราะแทท่ี้
จริงแลว้เงินในบญัชีเลขท่ี 123 ของธนาคาร X ตอ้งถือวา่เป็น “กองมรดกของผูต้าย” และธนาคาร X 
ยอ่มตอ้งถูกฟ้องร้องในส่ิงท่ีธนาคาร X ไดก้ระท าไป และแน่นอนท่ีสุดก็คือ ธนาคารตอ้งรับผิดชอบ
ต่อเงินในบญัชีเลขท่ี 123 ท่ีธนาคาร X จ่ายให้แก่นาย ก. ไปแล้ว ในเร่ืองพินัยกรรมแห่งชีวิตก็
เช่นเดียวกนั ซ่ึงหากลองคิดถึงหลกัความจริงดูก็จะพบว่า พินัยกรรมแห่งชีวิตจะถูกน ามาใช้ (มา
แสดง) ก็ต่อเม่ือ                    1. ผูน้ั้นเป็นผูป่้วย (ในสถานพยาบาล) 

                               2. ผูป่้วยนั้นเป็นผูป่้วยท่ีหนัก (อาการรุนแรง) และมกัเป็นผูป่้วยท่ีส้ิน
หวงัหรืออยูใ่นระยะทา้ยของโรค 

                               3. ผูป่้วยไม่มีสติสัมปชญัญะท่ีจะแสดงเจตนาไดอี้กต่อไป 
                               4. เหตุแห่งการใชพ้ินยักรรมแห่งชีวิตอาจเป็นผูป่้วยของโรงพยาบาลอ่ืน

ท่ีถูกส่งตัวมา หรืออาจเป็นผู ้ป่วยท่ีป่วยอยู่ก่อนในโรงพยาบาลนั้ น ๆ แล้วเกิดสภาพท่ีเลวลง 
(complication) ในโรงพยาบาลแห่งนั้น 

                               5. เหตุท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วยนั้นเกิดมีข้ึนต่อหน้าแพทย ์และ/หรือบุคลากร
ทางการแพทยท่ี์จะตอ้ง “ด าเนินการทางการแพทยป์ระการหน่ึงประการใดหรือหลายประการเพื่อให้
ผูป่้วยไม่ถึงแก่ความตาย” เช่น การกูชี้พ เป็นตน้ 
                                             6. การเกิดเหตุข้ึนนั้นจ าเป็นตอ้งรีบ “ตดัสินใจเพื่อการรักษา” หมายถึง 
ตอ้งรีบด าเนินการทางการแพทยป์ระการหน่ึงประการใด (มกัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการกู้ชีพ 
เช่น การเจาะคอ การใส่ท่อช่วยหายใจ การกระตุน้หวัใจดว้ยไฟฟ้า เป็นตน้) ไม่อาจรอได ้ผลแห่งการ
แสดงพินัยกรรมแห่งชีวิตต่อหน้าแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ การท่ีแพทย์ซ่ึงก าลังต้อง
ตดัสินใจท าการด าเนินการกบัผูป่้วยหนกั ไดเ้ห็นพินยักรรมแห่งชีวิตซ่ึงเป็นเอกสารหน่ึงฉบบั ท่ียื่น
เขา้มาระบุว่า “ไม่ให้แพทยห์รือบุคลากรทางการแพทยต์อ้งกระท าการเพื่อการช่วยชีวิต” (เพราะ
ผูป่้วยประสงคเ์ช่นวา่นั้น) จึงเท่ากบัแพทยมี์เวลาเพียงนอ้ยนิด ในการพิจารณาวา่เอกสารนั้นถูกตอ้ง
และชอบด้วยกฎหมาย และตดัสินใจว่าจะไม่ท าการใด ๆ กบัผูป่้วยตามท่ีผูป่้วยต้องการ ซ่ึงการ
พิจารณาประกอบดว้ยหวัขอ้ ดงัน้ี  

                    ก. ผูป่้วยมีเจตนาท่ีจะกระท าพินยักรรมแห่งชีวตินั้น  
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ข.  ผู ้ป่วยท าพินัยกรรมแห่งชีวิตในขณะท่ี รู้ส ติและมีสติสัมปชัญญะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ค. ผูป่้วยไดก้ระท าไปในขณะท่ีถูกข่มขู่ ส าคญัผดิ หรือกลฉอ้ฉล 

                     ง. ผูป่้วยมิไดย้กเลิกพินยักรรมแห่งชีวิต อีกทั้งยงัคงมีความประสงคใ์ห้เป็นไป
เช่นนั้นอยู่ตลอดจนถึงขณะท่ีมาพบแพทยข์ณะน้ี เวลาท่ีแพทยต์อ้งตดัสินใจมีเพียงเล็กน้อย  เม่ือ
เทียบกบัพินยักรรม เม่ือเกิดขอ้สงสัย บุคคลท่ี 3 (ผูท่ี้ถูกขอใหป้ฏิบติัตามพินยักรรม) ยงัใหศ้าลเป็นผู ้
พิจารณาและตดัสินว่าพินยักรรมนั้นแทจ้ริงหรือไม่ ดงันั้น ในทางปฏิบติัจึงไม่มีแพทยท์่านใดกลา้
ตดัสินใจวา่พินยักรรมแห่งชีวตินั้นมีอยูจ่ริง  แต่แพทยห์รือบุคลากรทางการแพทยจ์ะตอ้งรีบท าการกู้
ชีพให้แก่ผูป่้วยตามหน้าท่ีและจริยธรรมแห่งวิชาชีพเสียก่อนและโดยทนัทีเสียด้วยจึงเท่ากับว่า 
พินยักรรมแห่งชีวตินั้นไม่มีผลบงัคบั 

             แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีจะท าให้พินัยกรรมแห่งชีวิตมีผล แนวทางการแก้ไข 
หมายถึง การท่ีท าให้พินยักรรมเป็นพินยักรรมแห่งชีวติมีผล เม่ือถึงคราวท่ีตอ้งการให้มนัมีผลอาศยั
หลกัในการกระท าไดด้งัน้ี คือ  

                    1. ตอ้งท าในรูปแบบท่ีน่าเช่ือถือ เน่ืองจาก แบบของพินยักรรมแห่งชีวิต ไม่ได้
มีก าหนดไวเ้ป็นกฎหมายเช่นเดียวกบัพินยักรรม ท่ีก าหนดไว ้ในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
ซ่ึงมีถึง 7 แบบ และหากท าตามแบบหน่ึงแบบใดก็ยอ่มถือว่าสมบูรณ์แลว้ แต่ก็ยงัเกิดปัญหาข้ึนได ้
ตวัอยา่งในแบบท่ีท ากนัอยูเ่ป็นประจ า เช่น การท าแบบเขียนเองทั้งฉบบั หรือการท าแบบวนัเดือนปี 
(แบบปกติ) ก็ยงัเกิดปัญหาข้ึนถึงความน่าเช่ือถือได ้เพราะไม่เช่ือวา่มีการเขียนหรือท าพินยักรรมไว้
จริง ดงันั้น พินยักรรมแห่งชีวิตท่ีไม่ไดก้  าหนดรูปแบบไว ้ จึงท าให้ผูท่ี้จะตอ้งปฏิบติัตามเกิดความ
ไม่แน่ใจ หรือเกิดความลงัเลวา่จะปฏิบติัตามน้ีดีหรือไม่ เพราะการปฏิบติัตามท่ีระบุไวใ้นเน้ือแห่ง
พินยักรรมแห่งชีวิตคือ ส่ิงท่ีงดเวน้การท่ีจะตอ้งกระท าเพื่อการช่วยชีวติ แทท่ี้จริงจึงเขา้ข่ายความผดิ
ตามบทบญัญติัต่าง ๆ แห่งกฎหมาย และท่ีชดัเจนคือ มาตรา 374 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ผลท่ี
ตามมาก็คือ โทษตามกฎหมาย แมว้า่โทษทัว่ไปจะไม่รุนแรงอยา่งในมาตรา 374 จะเป็นเพียงลหุโทษ 
คือ จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ แต่ก็ท  าให้ผูใ้ดท่ีตอ้งโทษ
หรือถูกฟ้องร้องในบทบญัญติัแห่งกฎหมายน้ี ดงันั้นการท่ีจะใช้รูปแบบเป็นตวัช้ีวดัวา่จะเกิดความ
สมบูรณ์ หรือความสมหวงัแก่ผูก้ระท านั้นคงไม่อาจคาดหวงัได ้จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัท่ีตามมา
เป็นส าคญั 

                    2. ตอ้งท าโดยบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ หมายความวา่ พินยักรรมแห่งชีวิตนั้นสมควร
กระท าโดยผูท่ี้รู้จกัโดยผูท่ี้จะให้มีผลใช้บงัคบัต่อ นั่นคือ แพทยห์รือบุคลากรทางการแพทยท่ี์จะ
ปฏิบติัตามพินยักรรมแห่งชีวิต เพราะเช่ือว่าเป็นพินยักรรมแห่งชีวิตฉบบัแทจ้ริง เช่น กระท าโดย
แพทยท่ี์มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัหรือเป็นอาจารยแ์พทยใ์นโรงเรียนแพทยห์รืออยา่งนอ้ยท่ีสุดตอ้งกระท า
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โดยแพทย์ในสถานพยาบาล และมีส่ิงท่ีบ่ง ช้ีว่าได้กระท าโดยบุคลากรทางการแพทย์ใน
สถานพยาบาลดว้ย เช่น การท่ีมีการประทบัตราของสถานพยาบาลเป็นส าคญั 

                    3. ตอ้งท าในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ สถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ หมายความวา่ สถานท่ีท่ี
ท าแลว้จะท าใหผู้ท่ี้จะตอ้งปฏิบติัตามเช่ือถือวา่มีการท าจริง ซ่ึงจะท าใหเ้ขาปฏิบติัตาม เน่ืองจากผลท่ี
ผูก้ระท าตอ้งการนั้นคือ ใหแ้พทยห์รือบุคลากรทางการแพทยป์ฏิบติั (หรือปฏิบติัต่อ) ดงันั้น สถานท่ี
ท่ีสมควรท าพินยักรรมแห่งชีวิตก็คือ โรงพยาบาล และหากเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียง
ย่อมท าให้เป็นท่ีน่าเ ช่ือถือไปด้วยเหตุผลท่ีการท าพินัยกรรมแห่งชีวิต ณ สถานพยาบาล 
(โรงพยาบาล) ขนาดใหญ่และมีช่ือเสียงจะท าใหเ้กิดผลไดม้ากกวา่ ก็คือ 

                          ก. โรงพยาบาลขนาดใหญ่และมีช่ือเสียงยอ่มเป็นท่ีรู้จกักนัในวงการแพทย ์
และยิง่หากเป็นโรงพยาบาลท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ยอ่มเป็นการเสริมความน่าเช่ือถือข้ึนไปอีก 
ทั้งน้ีหากเปรียบเทียบการท าพินัยกรรมแห่งชีวิตในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล หรือคลินิก
ขนาดเล็ก ยอ่มท าใหไ้ม่เป็นท่ีน่าเช่ือถือ 

                         ข. หากเกิดขอ้สงสัยย่อมสามารถสอบถามได้จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือมีส่วน
ร่วมในการท าพินยักรรมนั้นไดโ้ดยง่าย เน่ืองจากในวงการแพทย ์ส าหรับแพทยเ์องแมว้า่จะมีแพทย์
(ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมอยู่กว่า 50,000 คน) แต่ผูท่ี้จะเก่ียวขอ้งกบัการท าพินยักรรมแห่งชีวิต  
มกัมีอยู่ในวงจ ากดัและมกัเป็นท่ีรู้จกักนั ยิ่งเป็นสถานพยาบาลใหญ่หรือโรงเรียนแพทย ์ยิ่งท าให้
ทราบถึงผูท่ี้ท  าพินยักรรมไดเ้ป็นอย่างดี และเม่ือเกิดขอ้สงสัยข้ึน ย่อมสามารถสอบถามผูท่ี้มีส่วน
ร่วมในการกระท าพินัยกรรมฉบบันั้นๆ ได้ง่าย และท าให้ผูท่ี้ได้รับทราบเขา้ใจ และในท่ีสุดก็จะ
เป็นไปตามส่ิงท่ีระบุไวใ้นพินยักรรมแห่งชีวติ 

             สรุป การท าพินยักรรมแห่งชีวิตไม่ไดห้มายความวา่ไดมี้การท าพินยักรรมแห่งชีวิต
ไว  ้ก็เป็นการมั่นใจได้ว่าจะต้องเป็นไปตามส่ิงท่ีตนเองต้องการในบั้นปลายแห่งชีวิต เพราะ
พินัยกรรมแห่งชีวิตท่ีท าข้ึนนั้นก็เพื่อให้มีผลต่อผูอ่ื้นให้กระท าต่อตน โดยให้มีผลต่อแพทยห์รือ
บุคลากรทางการแพทยใ์ห้ท าตามเน้ือหาท่ีระบุไวใ้นพินยักรรมชีวิต และจะมีผลอะไร หากได้ท า
พินยักรรมแห่งชีวิตท่ีท าข้ึนแลว้แต่กลบัไม่มีผลบงัคบัเม่ือถึงคราวท่ีตอ้งการให้มีผลแลว้ ดงันั้น การ
ท าพินยักรรมแห่งชีวติจึงตอ้งพิถีพิถนัเป็นอยา่งยิง่ไม่นอ้ยไปกวา่การท าพินยักรรมตามปกติ 
 

2.1.6 แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องสิทธิกำรตำยตำมพระรำชบัญญัติสุขภำพ
แห่งชำติ พ.ศ. 2550 มำตรำ 12 

      กฎหมายหลายประเทศก็ให้การยอมรับในเร่ืองน้ี เช่น กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา 
องักฤษ เดนมาร์ก ออสเตรเลีย ฝร่ังเศส สิงคโปร์ ดงันั้น ถือเป็นความเขา้ใจผดิอยา่งส้ินเชิงของแพทย์
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บางกลุ่มท่ีเห็นวา่ การใชสิ้ทธิตามมาตรา 12 ตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นกรณีการุณยฆาต แมว้า่การท า
การุณยฆาตจะเป็นท่ีถกเถียงกนัว่าเป็นการกระท าท่ีขดัต่อจริยธรรมของแพทย ์โดยแพทยสมาคม
โลก (The Medical Association) ไดมี้มติว่า การุณยฆาตและการช่วยฆ่าตวัตาย (Assisted Suicide ) 
เป็นการขดัต่อจริยธรรมทางการแพทย ์ส าหรับ Active Euthanasia มีกฎหมายของหลายประเทศท่ี
ยนิยอมใหก้ระท าไดโ้ดยไม่มีความผดิ ดงัน้ี 

             ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปัจจุบนักฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยส่วน
ใหญ่ถือว่า การท าให้ผูป่้วยตายโดยสงบและการช่วยเหลือให้ผูอ่ื้นฆ่าตวัตายเป็นความผิดตาม
กฎหมาย แต่ในมลรัฐโอเรกอนและมลรัฐวอชิงตันมีกฎหมาย The Death with Dignity Act 
ก าหนดให้การช่วยผูป่้วยฆ่าตวัตายไม่ถือเป็นความผิด แต่ถือเป็นการรักษาทางการแพทย ์(Medical 
Treatment) หากการกระท าดงักล่าวท าโดยแพทย ์ 

           ประเทศออสเตรเลีย การช่วยให้ผูป่้วยตายโดยสงบและการช่วยเหลือผูอ่ื้นให้ฆ่าตวั
ตายเป็นความผิดตามกฎหมาย แต่เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม ค.ศ.1995 รัฐสภาของนอร์ธเทิร์นเทอร์ริ
ทอร่ี ได้ผ่านกฎหมายฉบบัหน่ึงมีช่ือเรียกว่า "กฎหมายว่าด้วยสิทธิของผูป่้วยในระยะสุดท้าย" 
(Rights of the Terminally ill Act) กฎหมายดงักล่าวน้ีอนุญาตให้แพทยท์  าให้ผูป่้วยตายโดยสงบได ้
และแพทยจ์ะไม่ถูกด าเนินคดีตามกฎหมายหากไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้ผูป่้วยท่ีอาจร้อง
ขอให้แพทยท์ าให้ตนเองตายโดยสงบได ้จะตอ้งเป็นผูป่้วยในระยะสุดทา้ยเท่านั้น และตอ้งมีอายุ
ครบ 18 ปีบริบูรณ์ ส่วนแพทยก์็จะตอ้งมีเหตุผลอนัควรเช่ือวา่ผูป่้วยนั้นไดรั้บความทุกขท์รมานอยา่ง
แสนสาหัสจากความเจ็บป่วย ซ่ึงจะส่งผลให้ผูป่้วยนั้นถึงแก่ความตาย และต้องปรากฏว่าไม่มี
มาตรการในการบ าบดัรักษาผูป่้วยใดท่ีจะสามารถช่วยเหลือผูป่้วยใหพ้น้จากความเจบ็ป่วยนั้นได ้ 

            นอกจากน้ี แพทยต์อ้งแจง้ให้ผูป่้วยทราบถึงสภาพของโรคการวินิจฉยัโรค แนวทาง
ในการบ าบดัรักษาวธีิการในการควบคุมความเจบ็ปวดรวมไปถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัครอบครัว
ของผูป่้วยดว้ย ทั้งน้ีเป็นให้การตดัสินใจของผูป่้วยเป็นไปตามความประสงคข์องผูป่้วยให้มากท่ีสุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได ้หากกรณีเขา้เง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้ แพทยค์นท่ีสองจะตอ้งยนืยนัการวนิิจฉยัของ
แพทยค์นแรกอีกคร้ังหน่ึง โดยกฎหมายไดก้ าหนดให้แพทยค์นท่ีสองน้ีจะตอ้งมีคุณวุฒิทางดา้นจิต
ศาสตร์ดว้ย และจะตอ้งไม่เป็นญาติลูกจา้งหรือก าลงัท างานในสถานท่ีท่ีท างานเดียวกนักบัแพทยค์น
แรก หากแพทยค์นท่ีสองยืนยนัวา่การวินิจฉยัของแพทยค์นแรกเป็นไปโดยถูกตอ้ง ผูป่้วยจะตอ้งรอ
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั จึงจะสามารถยืน่ค าขอต่อแพทย ์ ขอใหท้ าใหต้นเองตายโดยสงบได ้และ
เม่ือผูป่้วยได้ยื่นค าขอเช่นน้ีต่อแพทย์แล้ว แพทย์จะต้องรอให้ระยะเวลาผ่านไปไม่น้อยกว่า 48 
ชัว่โมง จึงจะสามารถช่วยให้ผูป่้วยตายโดยสงบได ้ระหวา่งระยะเวลาดงักล่าวน้ีผูป่้วยสามารถท่ีจะ
เปล่ียนแปลงเจตนาของตนเองไดต้ลอดเวลา 
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           กฎหมายฉบับน้ีได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากกับการบรรเทาความเจ็บปวด 
(Palliative Care) ของผูป่้วย โดยกฎหมายก าหนดให้แพทยจ์ะตอ้งอธิบายถึงวิธีการในการบรรเทา
ความเจ็บปวดให้ผูป่้วยทราบ และหากแพทยด์งักล่าวไม่มีคุณวุฒิในดา้นน้ี ก็จะตอ้งส่งผูป่้วยไปยงั
แพทยอี์กคนหน่ึงซ่ึงมีความช านาญดา้นน้ีเป็นพิเศษ เพื่อให้ผูป่้วยสามารถทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการ
บรรเทาความเจ็บปวดให้มากท่ีสุดอย่างไรก็ดี กฎหมายฉบบัน้ีถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีบทนิยามท่ี
คลุมเครือ ผูป่้วยซ่ึงเขา้เง่ือนไขท่ีจะขอให้แพทยท์ าให้ตนเองตายโดยสงบนั้น อาจจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
เป็นผูท่ี้ทุกขท์รมานจากความเจบ็ปวด ดงันั้น ผูป่้วยทางจิตก็สามารถท่ีจะยืน่ค  าขอต่อแพทยไ์ด ้Glare 
และ Tobin เห็นวา่กฎหมายฉบบัน้ีไม่อาจถือว่าไดใ้ห้ความส าคญัแก่การบรรเทาความเจ็บปวดของ
ผูป่้วย เพราะกฎหมายเพียงแต่ก าหนดให้ผูป่้วยปรึกษาแพทยท่ี์ช านาญในสาขาน้ีเท่านั้น โดยไม่ได้
ก าหนดให้ผูป่้วยตอ้งเขา้รับการบ าบดัรักษาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดก่อน นอกจากนั้น ในนอร์
ธเทิร์นเทอร์ริทอรี ก็มีแพทยท่ี์ช านาญในสาขาการบรรเทาความเจ็บปวดเพียงคนเดียวเท่านั้น ทั้งยงั
ไม่มีโรงพยาบาลส าหรับผูป่้วยท่ีใกลต้ายอีกดว้ยหลงัจากท่ีกฎหมายฉบบัน้ีมีผลใช้บงัคบั จากการ
ส ารวจพบวา่คนออสเตรเลียโดยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 สนบัสนุนกฎหมายฉบบัน้ี แต่กระนั้น
ก็ดีเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม ค.ศ.1997 สภาสูงของออสเตรเลียก็ไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียง 38 ต่อ 33 ไม่
ผา่นกฎหมายฉบบัน้ี ในปัจจุบนั จึงไม่มีรัฐใดในประเทศออสเตรเลียท่ีการท าให้ผูป่้วยตายโดยสงบ
เป็นการกระท าท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

            ประเทศเนเธอร์แลนด ์ตามประมวลกฎหมายอาญาของเนเธอร์แลนด์การท าให้ผูอ่ื้น
ถึงแก่ความตายโดยการร้องขอโดยชดัแจง้ของบุคคลนั้น หรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ "ผูอ่ื้นตายโดย
สมคัรใจ" เป็นความผิดตามกฎหมายท่ีผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 12 ปี หรือตอ้งถูกปรับ
ตามกฎหมาย ส่วนการฆ่าตวัตาย หรือพยายามฆ่าตวัตายไม่ถือว่าเป็นความผิด ทั้งน้ีเพราะว่าหาก
กฎหมาย ก าหนดความรับผิดเช่นน้ีก็จะท าให้มีความพยายามในการกระท านั้นอีกต่อไป อยา่งไรก็ดี 
กฎหมายถือวา่การช่วยเหลือ หรือยุยงให้บุคคลอ่ืนฆ่าตวัตายเป็นความผิด หากการฆ่าตวัตายส าเร็จ
ลงไดด้ว้ยความช่วยเหลือหรือยุยงนั้น ผูก้ระท าความผิดน้ีตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือตอ้ง
ถูกปรับตามกฎหมาย  มีกฎหมาย Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review 
Procedures Act) ซ่ึงแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญาให้การท าการุณยฆาตและการช่วยเหลือผูป่้วยใน
การฆ่าตวัตาย (Assisted Suicide) ไม่ถูกลงโทษ หากเป็นการกระท าโดยแพทยซ่ึ์งมีหนา้ท่ีในการดูแล
รักษาผูป่้วย โดยกฎหมายน้ีอนุญาตให้เด็กอายุ 16 ถึง 18 ปี ร้องขอให้จบชีวิตตวัเองได้โดยขอ
ค าปรึกษาจากบิดามารดาหรือผูป้กครอง โดยบุคคลดงักล่าวไม่มีสิทธิคดัคา้น ส่วนเด็กอาย ุ12 ถึง 16 
ปีนั้น จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากบิดามารดาหรือผูป้กครอง ทั้งน้ี พบวา่สถิติการตายประมาณร้อยละ 
9.1 ของการตายทั้งหมดต่อปีเกิดจากการุณยฆาต โดยมีผูป่้วยจ านวน 2,300 ราย สมคัรใจตาย ผูป่้วย
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จ านวน 400 ราย ตายโดยแพทยล์งมือเอง และผู ้ป่วยจ านวน 1,040 ราย ถูกท าการุณยฆาตโดยผูป่้วย
ไม่มีส่วนรับรู้หรือใหค้วามยนิยอม  

             ประเทศแคนาดา ตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศแคนนาดา (Canadian 
Criminal Code) การท าให้ผูป่้วยตายโดยสงบไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย 
ผูก้ระท าต้องถูกด าเนินคดีในฐานะฆาตกรรมขั้นท่ีหน่ึงหรือขั้นท่ีสอง (First or Second Degree 
Murder) ความผิดในฐานเหล่าน้ีมีอัตราโทษขั้นสูงถึงจ าคุกตลอดชีวิต แต่จากคดีท่ีเกิดข้ึนศาล
แคนาดามกัจะรอการลงโทษผูก้ระท าผิดเสมอ ส าหรับการฆ่าตวัตายนั้น ไม่ถือวา่เป็นความผิดตาม
กฎหมาย แต่การช่วยเหลือให้ผูอ่ื้นฆ่าตวัตายนั้นถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของ
ประเทศแคนาดา มาตรา 24 ซ่ึงบญัญติัวา่ "การช่วยเหลือหรือยยุงใหผู้อ่ื้นฆ่าตวัตาย ทั้งน้ีไม่วา่การฆ่า
ตวัตายจะเกิดข้ึนหรือไม่ ผูใ้หค้วามช่วยเหลือ หรือยยุงก็จะตอ้งรับโทษจ าคุกไม่เกิน 14 ปี..." 

             ประเทศเบลเยี่ยม ออกกฎหมายเม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2545 และมีผลบงัคบัใชใ้น
วนัท่ี 23 กนัยายน 25445 อนุญาตเฉพาะผูป่้วยท่ีบรรลุนิติภาวะสามารถท าการุณยฆาตได ้ต่อมาในปี 
ค.ศ. 2005 มีกฎหมายรองรับให้เภสัชกรและแพทยส์ามารถจ าหน่ายและใช้อุปกรณ์การท าการุณย
ฆาตได ้ 

             ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความแตกต่างจากกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา 
เนเธอร์แลนด์ และเบลเยี่ยม กล่าวคือ ใน 3 ประเทศดงักล่าวการท าการุณยฆาตและการช่วยเหลือ
ผูป่้วยในการฆ่าตวัตาย (Assisted Suicide) ชอบดว้ยกฎหมายโดยกฎหมาย 

            ประเทศเหล่าน้ีมองว่าการกระท าดงักล่าวเป็นการรักษาทางการแพทย ์(Medical 
Treatment) ส่วนกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยงัคงก าหนดให้การท าการุณยฆาตหรือการ
ช่วยผูป่้วยฆ่าตวัตายท่ีไม่ไดท้  าเพื่อประโยชน์ของตวัเอง (Selfish Motives) เป็นความผิดแต่ไม่ตอ้ง
รับโทษไม่วา่จะท าโดยแพทยห์รือไม่ก็ตาม 

           ส่วนการุณยฆาตเชิงรับ( Passive Euthanasia) มีหลายประเทศท่ีอนุญาตให้ท าไดโ้ดย
การท าหนังสือแสดงเจตนาโดยผู ้ป่วยท่ี เรียกว่า Living Will เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศออสเตรเลีย เป็นตน้ โดยประเทศไทยก็
เป็นประเทศหน่ึงท่ีเปิดโอกาสให้ท าการุณยฆาตเชิงรับ( Passive Euthanasia) ไดด้ว้ยการท าหนงัสือ
แสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550  

      กฎหมายแพง่ 
           เป็นกฎหมายท่ีบญัญติัถึงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล จึงจดัเป็นกฎหมายเอกชน 

(private law) เพราะก าหนดสิทธิหนา้ท่ีท่ีบุคคลพึงมีต่อกนั ในกรณีของแพทยก์บัผูป่้วยนั้น เดิมแทบ
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ไม่เคยมีประเด็นทางดา้นกฎหมายเลย เพราะแพทยก์็คือผูใ้หค้วามเมตตากรุณารักษาผูเ้จบ็ป่วยให้พน้
ทุกข ์อยูใ่นฐานะผูใ้ห้ แพทยจึ์งไดรั้บความนบัถือจากผูค้นในชุมชน แต่ปัจจุบนัน้ีความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างแพทยแ์ละผูป่้วยได้เปล่ียนแปลงไป กลายเป็นความสัมพนัธ์ในเชิงกฎหมายเขา้มาแทนท่ี 
ส าหรับความสัมพนัธ์ในเชิงกฎหมายแพง่นั้นสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี        

            ความสัมพนัธ์ในทางสัญญา (Contractual Relationship) เกิดจากการรับผูป่้วยเข้า
รักษา โดยผูป่้วยก็ไดแ้สดงเจตนาเขา้รักษากบัแพทยห์รือสถานพยาบาลนั้นๆ ในกรณีน้ีถือวา่สัญญา
เกิดแลว้ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่ถา้มองเฉพาะในแง่มุมของกฎหมายโดยไม่
กล่าวถึงจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ถา้เป็นสถานการณ์ปกติท่ีมิใช่ความจ าเป็นรีบด่วน แพทยมี์สิทธิท่ีจะ
รับรักษาหรือไม่ก็ได ้ถือว่ายงัไม่มีสัญญาเกิดข้ึน แต่แพทยท่ี์ปฏิบติังานในโรงพยาบาลของรัฐโดย
หลักไม่สามารถปฏิเสธการรักษาผูป่้วยได้ เพราะถือว่าเป็นบริการสาธารณะซ่ึงจะต้องให้กับ
ประชาชนทุกคนโดยไม่เลือกว่าเป็นใคร แมจ้ะไม่สามารถรับตวัไวรั้กษาไดเ้น่ืองจากเตียงเต็ม ขาด
บุคลากรผูเ้ช่ียวชาญ ขาดเคร่ืองมือ ก็จะตอ้งรับผิดชอบในการปฐมพยาบาลและด าเนินการส่งต่อ
ผูป่้วยไปยงัสถานพยาบาลแห่งอ่ืน 

            ความรับผดิจากการละเมิด (Liability for malpractice) ความรับผดิจากการละเมิด ค า
ว่า "ละเมิด" เป็นศพัท์ในทางกฎหมายแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 420 ได้
บญัญติัวา่ 

                    "ผูใ้ดจงใจหรือประมาทเลินเล่อท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผดิกฎหมาย ใหเ้ขาเสียหาย
ถึง แก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดอย่างหน่ึง ท่านว่าผูน้ั้นท า 
ละเมิดจ าตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น" 

                  จากบทบญัญติัดงักล่าว การละเมิดนั้นเกิดข้ึนไดโ้ดย 
                      - ผูก้ระท า กระท าโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
                       - การกระท านั้นผิดกฎหมาย หมายถึงท าโดยไม่มีสิทธิหรือไม่มีอ านาจท่ีจะ

กระท าได ้
                      - การกระท านั้ นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ 

ทรัพยสิ์นหรือสิทธิ อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
                 ส าหรับการเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กฎหมายไม่สามารถระบุ

ตวัเลขไวต้ายตวัส าหรับการละเมิดในแต่ละเร่ือง ข้ึนอยูก่บัการพิสูจน์ความเสียหายแลว้แต่กรณี เช่น 
กรณีท่ีเกิดอนัตรายแก่ร่างกาย การเรียกค่าเสียหายโดยทัว่ไป ก็คือ ค่ารักษาพยาบาล และค่าขาด
รายได้จากการท่ีไม่สามารถไปท างานได้ตามปกติ รวมทั้งค่าเสียหายอ่ืนๆ ท่ีสามารถน าสืบได้ 
ส าหรับกรณีท่ีเสียชีวิต ญาติของบุคคลนั้นสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได ้โดยค านวณจากค่า
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ปลงศพ ซ่ึงก็ข้ึนอยู่กับสถานภาพ ทางสังคมของบุคคลนั้น และค่าเสียหายซ่ึงเกิดจากการขาด
อุปการะจากบุคคลท่ีเสียชีวิตนั้น รวมทั้งรายไดซ่ึ้งบุคคลนั้นจะพึงหาไดถ้า้ไม่เสียชีวิตเสียก่อน ค่า
สินไหมทดแทนท่ีกล่าวน้ีจะไดรั้บมากนอ้ยเพียงใด ศาลจะเป็นผูพ้ิจารณาตามความเหมาะสมแลว้แต่
กรณี 

      กฎหมายอาญา 
           เป็นกฎหมายท่ีว่าด้วยความผิดและโทษ ซ่ึงอาจเป็นฐานความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญาหรือพระราชบญัญติัอ่ืนๆ โดยกฎหมายจะบญัญติัไวว้า่การกระท าหรือการละเวน้การ
กระท าอย่างใดเป็นความผิด ส่วนโทษตามประมวลกฎหมายอาญานั้นได้ก าหนดไว ้5 สถาน คือ 
ประหารชีวติ จ  าคุก กกัขงั ปรับ ริบทรัพยสิ์น 

          ส าหรับบทบญัญติัในประมวลกฎหมายอาญาได้แบ่งเป็นภาคทัว่ไป อนัเป็นการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์ทัว่ไปเก่ียวกบัความรับผิดทางอาญา ภาคความผิดคือส่วนท่ีบญัญติัฐานความผิด
ต่างๆ และส่วนสุดทา้ยคือภาคลหุโทษ ซ่ึงไดแ้ก่ความผิดเล็กๆ นอ้ยๆ ท่ีกฎหมาย ก าหนดโทษจ าคุก
ไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 

           ในประมวลกฎหมายอาญาภาคทัว่ไป ไดว้างหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการวินิจฉยัความรับ
ผดิทางอาญา ไว ้โดยวางเป็นหลกักฎหมายในมาตรา 59 วรรคแรกวา่ 

                   " บุคคลจะตอ้งรับผิดในทางอาญาก็ต่อเม่ือไดก้ระท าโดยเจตนา เวน้แต่จะได้
กระท าโดยประมาทในกรณีท่ีกฎหมายบญัญติัใหต้อ้งรับผดิเม่ือไดก้ระท าโดยประมาท " 

           การจะพิจารณาว่าบุคคลมีสิทธิท่ีจะตายหรือไม่นั้น จึงตอ้งไปดูว่ากฎหมายรับรอง
การกระท าดงักล่าวหรือไม่ ส าหรับประเทศไทย การฆ่าตวัตายถือเป็นการตายแบบผิดธรรมชาติ
อย่างหน่ึง มีการระบุชัดในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 148 (1) และเม่ือพิจารณาจาก
ประมวลกฎหมายอาญาท่ีใช้กนัในปัจจุบนั ลกัษณะความผิดเก่ียวกบัร่างกาย หมวด 1 ความผิดต่อ
ชีวติ มีมาตราท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

                    มาตรา 288 ผูใ้ดฆ่าผูอ่ื้น ตอ้งระวางโทษ ..... 
                     มาตรา 289 ผูใ้ด 1) ฆ่าบุพการี 2) ฆ่าเจ้าพนักงาน ... 3) ฆ่าผูช่้วยเหลือเจ้า

พนกังาน ... (4) ฆ่าผูอ่ื้นโดย ...5) ฆ่าผูอ่ื้นโดย ... 6) ฆ่าผูอ่ื้นเพื่อ ...ถา้ความผิดนั้นมีลกัษณะประการ
หน่ึงประการใดดงัท่ีบญัญติัไวใ้น มาตรา 289 ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษ  

                    มาตรา 290 ผูใ้ดมิไดมี้เจตนาฆ่า แต่ท าร้ายผูอ่ื้นจนเป็นเหตุให้ผูน้ั้นถึงแก่ความ
ตาย ตอ้งระวางโทษ  

                   มาตรา 291 ผูใ้ดกระท าโดยประมาทและการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผูอ่ื้นถึงแก่
ความตาย ตอ้งระวางโทษ  
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          จะเห็นไดว้า่ในหมวดความผดิต่อชีวิตน้ี กฎหมายระบุแต่การฆ่า “ผูอ่ื้น” และไม่มีการ
บญัญติัถึงการฆ่าตวัตายหรือการท าลายชีวิตของตนเองไวเ้ลย จึงกล่าวไดว้่าการฆ่าตวัตายไม่เป็น
ความผิดตามกฎหมายอาญาของไทย  (ประพัฒน์พงศ์ สุคนธ์ , 2529) และมาตรา 12  ของ
พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ก็ไดใ้หสิ้ทธิแก่บุคคลในการท าหนงัสือแสดงเจตจ านงท่ี
จะไม่รับบริการทางสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยดืการตายของตนออกไปได ้จึงถือไดว้า่กฎหมาย
ไทยรับรองสิทธิท่ีจะตายอยา่งเตม็ท่ี 

          หลกักฎหมายน้ีเป็นหลกัส าคญัในการวินิจฉัยความรับผิดของบุคคล คือ นอกจาก
เจตนาแลว้ การกระท าโดยประมาทก็อาจก่อให้เกิดความผิดอาญาข้ึนได ้ถา้การกระท าโดยประมาท
ในกรณีนั้นมีกฎหมายบญัญติัเป็นความผิด เช่น การท าให้คนตายโดยประมาท กระท าโดยประมาท
เป็นเหตุใหเ้กิดอนัตรายแก่กายของผูอ่ื้น ประมาทเป็นเหตุใหเ้กิดผลต่อเสรีภาพของบุคคล เป็นตน้  

           คดีความท่ีเกิดข้ึนจากการร้องเรียนหรือฟ้องร้องแพทย ์ส่วนใหญ่มกัจะเกิดข้ึนจาก
การกล่าวหาว่าแพทยก์ระท าโดยประมาท เป็นผลให้เกิดอนัตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือเสรีภาพของ
บุคคลแลว้แต่กรณีและขอ้ท่ีจะตอ้งวินิจฉยัในแต่ละคดี ก็คือการกระท าของแพทยใ์นกรณีนั้นๆ เป็น
การประกอบวชิาชีพโดยประมาทหรือไม่  

            ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรค 4 ไดว้างเป็นหลกัทัว่ไปไวว้า่ 
                   "กระท าโดยประมาทได้แก่ กระท าความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระท าโดย

ปราศจากความระมดัระวงั ซ่ึงบุคคลในภาวะเช่นนั้น จกัตอ้งมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผูก้ระท า
อาจใชค้วามระมดัระวงัเช่นวา่นั้นได ้แต่หาไดใ้ชใ้หเ้พียงพอไม่" 

            จากบทบญัญติัดงักล่าว การจะวนิิจฉยัวา่การกระท าในแต่ละกรณีจะเป็นการกระท า
โดยประมาทหรือไม่ จะเปรียบเทียบกบับุคคลซ่ึงอยูใ่นภาวะเช่นนั้น และดูตามวิสัยและพฤติการณ์
นั้นดว้ย ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัมาตรฐานของวิชาชีพในแต่ละกรณี แต่ละสาขาซ่ึงผูเ้สียหายอาจจะน าสืบ
ผูเ้ช่ียวชาญมาเบิกความต่อศาลแลว้แต่กรณี 

 
2.1.7 กรณศึีกษำเกีย่วกบักำรตำยตำมพระรำชบัญญตัิสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.2550 มำตรำ 12 
        ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ว่า กฎหมายของต่างประเทศโดยส่วนใหญ่จะถือว่าการท าให้ผูป่้วย

ตายโดยสงบ และการช่วยเหลือผูป่้วยให้ฆ่าตวัตายเป็นความผิดตามกฎหมาย จึงมีการด าเนินคดีใน
ความผดิเช่นน้ีเป็นจ านวนมาก แต่ในบางประเทศกฎหมายในลกัษณะเช่นน้ีมกัถูกกล่าวอา้งวา่ ขดัต่อ
รัฐธรรมนูญของประเทศนั้น ๆ ศาลในต่างประเทศไดว้ินิจฉยัคดีในลกัษณะเช่นน้ี โดยให้เหตุผลท่ี
แตกต่างกนั ในส่วนน้ีจะไดพ้ิจารณาถึงกฎหมายของต่างประเทศรวมทั้งเหตุผลของค าพิพากษาของ
ศาลในต่างประเทศ เพื่อท่ีจะน ามาพิจารณาถึงสถานะของการกระท าดงักล่าวในประเทศไทยต่อไป 
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           ประเทศเนเธอร์แลนด ์
 คดีเก่ียวกบัการท าให้ผูป่้วยตายโดยสงบไดข้ึ้นสู่ศาลเป็นคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ.1971 

โดยแพทยช่ื์อ Postma ไดถู้กกล่าวหาวา่ไดฉี้ดมอร์ฟีนให้แก่ผูป่้วยซ่ึงเป็นมารดาของเธอเอง เพื่อให้
ถึงแก่ความตาย ศาลเห็นวา่การกระท าดงักล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 293 เพราะวา่แมม้ารดาของ
เธอจะร้องขอให้มีการกระท าดังกล่าว แต่เจตนาของเธอก็คือต้องการให้ผูป่้วยถึงแก่ความตาย 
กระนั้นก็ตามศาลก็ได้ลงโทษเธอสถานเบา โดยให้จ  าคุกหน่ึงสัปดาห์ และรอการลงโทษไว้
นอกจากน้ี ศาลไดช้ี้ให้เห็นวา่การให้ยาแก่ผูป่้วยเพื่อระงบัความเจ็บปวด อาจไม่ถือเป็นความผิดได ้
หากกระท านั้นนั้นวตัถุประสงคเ์พื่อระงบัความเจ็บปวด ไม่วา่ทางร่างกายหรือจิตในท่ีมีสาเหตุจาก
ความเจ็บป่วยในระยะสุดทา้ย อนัไม่อาจเยียวยารักษาได ้แมว้า่กระท าเช่นน้ีจะเป็นเหตุให้ผูป่้วยถึง
แก่ความตายก็ตาม หลงัจากศาลได้ตดัสินคดี ราชสมาคมทางการแพทยแ์ห่งเนเธอร์แลนด์ (The 
Royal Dutch Medical Association) ได้ออกแถลงการณ์สนับสนุนให้มีการงดการบงัคบัใช้มาตรา 
293 โดยกล่าววา่ การใหย้าเพื่อระงบัความเจ็บปวด และการยติุการใชเ้คร่ืองมือช่วยชีวติผูป่้วยเป็นส่ิง
ท่ีมีความชอบธรรม แมว้า่การกระท านั้นจะส่งผลใหผู้ป่้วยถึงแก่ความตายก็ตาม 

 ในปี ค.ศ.1984 คดีท านองเดียวกนัน้ีไดข้ึ้นสู่การพิจารณาของศาลอีกคร้ังหน่ึงผูป่้วย
ในคดีน้ีมีอายุ 95 ปี และไม่สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเอง ในบางคร้ังเธอก็สูญเสีย
สติสัมปชญัญะเป็นการชัว่คราว ตามขอ้เท็จจริงปรากฏว่าขณะท่ีเธอมีสติสัมปชัญญะ เธอได้ร้อง
ขอให้แพทย์ท าให้เธอถึงแก่ความตาย แมว้่าในทางการแพทยน์ั้นเธอไม่ถือว่าเป็นผูป่้วยในระยะ
สุดทา้ย แต่เป็นเพียงผูป่้วยเร้ือรังเท่านั้น แพทยก์็ไดต้ดัสินใจท าให้เธอตายโดยสงบ ศาลชั้นตน้ และ
ศาลอุทธรณ์เห็นว่าการกระท าดงักล่าวเป็นความผิดตามกฎหมาย แต่ศาลฎีกาไดก้ลบัค าพิพากษา
ดงักล่าวโดยเห็นวา่แพทยย์่อมมีสิทธิอา้งว่า การกระท านั้นเป็นการกระท าดว้ยความจ าเป็นได ้ศาล
เช่ือวา่ในขณะท่ีแพทยก์ระท าการนั้นแพทยไ์ดเ้ผชิญความขดัแยง้ระหวา่งหนา้ท่ีในการรักษาชีวิต กบั
หน้าท่ีในการบรรเทาความเจ็บปวด การพิจารณาว่าแพทย์กระท าความผิดหรือไม่นั้ น จึงต้อง
พิจารณาจากมาตรฐานจริยธรรมทางการแพทยท่ี์ใช้บงัคบัอยู่ในขณะนั้น ศาลฎีกาจึงยอ้นส านวน
กลบัไปยงัศาลอุทธรณ์ ซ่ึงต่อมาศาลอุทธรณ์ก็ไดพ้ิพากษาวา่ การกระท าของแพทยไ์ม่มีความผิดตาม
กฎหมาย 

         นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 เป็นตน้มา กระทรวงยุติธรรมและราชสมาคมทางการแพทย์
แห่งเนเธอแลนดไ์ดท้  าการตกลงร่วมกนัวา่ จะไม่มีการด าเนินคดีกบัแพทยท่ี์ท าใหผู้ป่้วยตายโดยสงบ 
หากแพทยไ์ดป้ฏิบติัตามแนวทางท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัดหลกัเกณฑเ์ช่นน้ี ประกอบดว้ย 

             - ผูป่้วยนั้นตอ้งเป็นผูป่้วยท่ีไดรั้บความทุกขท์รมานอยา่งแสนสาหสั 
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             - การบ าบดัรักษาผูป่้วยให้หายหรือให้อาการบรรเทาลงอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็น
ส่ิงท่ีไม่อาจกระท าได ้

             - ในขณะท่ีตดัสินใจนั้นผูป่้วยจะตอ้งมีสติสัมปะชญัญะท่ีสมบูรณ์ และการตดัสินใจ
นั้นตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล 

             - แพทยต์อ้งให้ค  าปรึกษาแก่ผูป่้วยมากกว่าหน่ึงคร้ัง จนมัน่ใจไดว้่าผูป่้วยให้ความ
ยนิยอมโดยสมคัรใจ และควรมีญาติของผูป่้วยเขา้ร่วมในขณะท่ีแพทยใ์หค้  าปรึกษาดว้ย 

            - หลงัจากผูป่้วยตดัสินใจแลว้ ตอ้งมีแพทยอี์กอย่างน้อยคนหน่ึงท าการปรึกษากบั
ผูป่้วย และแพทยค์นแรก เพื่อยนืยนัวา่กระบวนการขา้งตน้เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

            - การท าใหห้รือช่วยใหผู้ป่้วยตายโดยสงบตอ้งเป็นการกระท าของแพทยเ์ท่านั้น  
          หากกรณีเขา้เง่ือนไขเช่นน้ี แพทยย์อ่มสามารถท าให้ผูป่้วยตายโดยสงบได ้แต่แพทย์

ตอ้งรายงานการตายของผูป่้วยทนัที และพนักงานอยัการก็จะไม่น าคดีข้ึนฟ้องต่อศาล ดงันั้น แม้
ในทางปฏิบติัแพทยจ์ะไม่ถูกด าเนินคดีทางศาล แต่ในทางทฤษฎีนั้นการท าให้ผูป่้วยตายโดยสงบ
ยงัคงถือเป็นความผดิตามกฎหมาย 

           ในประเทศเนเธอแลนด์ถือวา่ความพยายามในการท าให้ผูป่้วยตายโดยสงบเป็นส่ิงท่ี
ชอบดว้ยกฎหมายยงัคงด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง เม่ือเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2000 สภาผูแ้ทนราษฎร
ของเนเธอแลนด ์ไดผ้า่นร่างกฎหมายอนุญาตใหแ้พทยท์  าใหผู้ป่้วยตายโดยสงบไดภ้ายใตห้ลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนดไว ้หลกัเกณฑ์เช่นน้ีมิไดแ้ตกต่างไปจากเดิมเท่าใด นกัผูป่้วยท่ีร้องขอให้แพทยท์  าให้ตน
ตายโดยสงบไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นผูป่้วยในระยะสุดทา้ย แต่ตอ้งอยูใ่นสภาวะทุกขท์รมานอยา่งยิ่ง และ
แพทยก์บัผูป่้วยนั้นจะตอ้งมีความสัมพนัธ์ทางการแพทยก์นัมาก่อน เป็นระยะเวลานานพอสมควร  

          ต่อมาเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน ค.ศ.2001 วุฒิสภาก็ไดผ้า่นร่างกฎหมายฉบบัน้ีท่ามกลาง
การคดัคา้นจากหลายฝ่ายทั้งองค์กรเอกชน และองค์กรด้านศาสนา ประเทศเนเธอแลนด์จึงเป็น
ประเทศแรก และประเทศเดียวในโลกท่ีการท าให้ผูป่้วยตายโดยสงบเป็นการกระท าท่ีชอบด้วย
กฎหมาย 

           ประเทศแคนาดา 
              คดีเก่ียวกบัการช่วยเหลือให้ผูอ่ื้นฆ่าตวัตายท่ีส าคญัท่ีสุดในประเทศแคนาดาคดี

หน่ึงก็คือ คดี Rodriguez v British Columbia 49 ในคดีน้ีโจทก์ คือ Rodriguez อายุ 42 ปี และไดป่้วย
เป็นโรค amyotrophic lateral sclerosis แพทย์ผูท้  าการรักษาเธอได้วินิจฉัยว่าเธอจะมีอายุได้อีก
ประมาณ 2 เดือน ถึง 14 เดือน ในระหวา่งน้ีเธอจะไม่สามารถเคล่ือนไหวร่างกายไดที้ละนอ้ย ไม่วา่
จะเป็นการเดิน การพูด การหายใจ หรือการกลืนอาหาร และเธอจะตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือโดยผา่น
เคร่ืองช่วยหายใจ และการให้อาหาร และน ้ าผา่นทางสายยาง จนกระทัง่ตายในท่ีสุดในขณะท่ีทราบ
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ค าวินิจฉัยของแพทย ์Rodriguez ไม่มีความประสงค์ท่ีจะฆ่าตวัตาย แต่ตอ้งการให้ชีวิตท่ีเหลืออยู่
อยา่งมีคุณค่ามากท่ีสุด แต่เธอก็ตระหนกัวา่วาระสุดทา้ยของเธอก็ใกลจ้ะมาถึง ซ่ึงในเวลานั้นเธอจะ
ไม่สามารถฆ่าตวัตายโดยปราศจากความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นได ้อยา่งไรก็ดี กฎหมายของรัฐ British 
Columbia ท่ีเธออาศยัอยูถื่อวา่การช่วยเหลือผูอ่ื้นให้ฆ่าตวัตายเป็นความผิด เธอจึงฟ้องคดีต่อศาลอา้ง
ว่า บทบญัญติัดงักล่าวขดัต่อกฎบตัรแห่งสิทธิของแคนาดา (Canadian Charter of Rights) เหตุผล
หลกัของเธอก็คือ กฎหมายท่ีถือวา่การช่วยเหลือให้ผูอ่ื้นฆ่าตวัตายเป็นกฎหมายท่ีขดัต่อสิทธิเสรีภาพ 
และความเท่าเทียมกนัของบุคคลทั้งยงัเป็นการเลือกปฏิบติัระหว่างผูท่ี้มีร่างกายสมประกอบกบัผู ้
พิการ เน่ืองจากผูท่ี้มีร่างกายสมประกอบสามารถท่ีจะฆ่าตวัตายดว้ยตนเองได ้แต่ผูพ้ิการทางร่างกาย
ไม่สามารถท่ีจะฆ่าตวัเองโดยไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น ศาลชั้นตนัและศาลอุทธรณ์แห่งรัฐ 
British Columbia ไดย้กค าฟ้องของเธอคดีข้ึนสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแห่งแคนาดา และในท่ีสุด
ศาลไดต้ดัสินดว้ยคะแนนเสียง 5 ต่อ 4 วา่ แม่บทบญัญติัท่ีหา้มมิให้มีการช่วยเหลือใหผู้อ่ื้นฆ่าตวัตาย
นั้นเป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล แต่สิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมตอ้งอยู่ภายใต้
ขอ้จ ากดัท่ีมีเหตุผล และไดบ้ญัญติัไวเ้ป็นกฎหมาย ศาลเห็นวา่กฎหมายดงักล่าวนั้นมีวตัถุประสงคท่ี์
จะคุม้ครองชีวิตของบุคคล โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มคนท่ีมีความอ่อนไหวภายใตส้ังคมประชาธิปไตย 
รัฐจึงมีอ านาจท่ีจะออกกฎหมายในลกัษณะเช่นน้ีได ้ 

            ในท่ีสุดศาลจึงวนิิจฉยัวา่กฎหมายน้ีไม่ขดั หรือแยง้ต่อกฎบตัรแห่งสิทธิและเสรีภาพ
ของแคนาดา ภายหลงัจากศาลฎีกาตดัสินไดไ้ม่นานนกั Rodriguez ก็ถึงแก่ความตายท่ีบา้นของเธอ 
ไม่มีหลกัฐานปรากฏแน่ชดัวา่เธอถึงแก่ความตายตามธรรมชาติ หรือไดรั้บการช่วยเหลือจากแพทย ์
แต่จากจดหมายฉบบัท่ีเธอไดเ้ขียนไดก่้อนตาย Rodriguez ไดแ้สดงความหวงัวา่สังคมของประเทศ
แคนาดาจะแก้ไขกฎหมายโดยเร็ว เพื่อให้ผูป่้วยในระยะสุดทา้ยไดมี้ทางเลือกท่ีมากข้ึน แต่จนถึง
ปัจจุบนักฎหมายของแคนาดาก็ยงัคงไม่มีการเปล่ียนแปลง 

          ประเทศสหรัฐอเมริกา 
              คดีเก่ียวกบั Dr.Jack Kevorkian ไดเ้กิดข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1989 ในคดีน้ี Kevorkian ได้

ช่วยเหลือผูป่้วยรายหน่ึงช่ือ Janet Adkins ซ่ึงป่วยเป็นโรคอลัไซเมอร์ให้ฆ่าตวัตายโดยใช้เคร่ืองมือ
ฆ่าตวัตายท่ี Kevorkian ไดป้ระดิษฐ์ข้ึนดว้ยตนเอง เคร่ืองมือน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีต่อสายน ้ าเกลือเขา้กบั
เส้นเลือดของผูป่้วย โดยผูป่้วยจะเป็นผูส้ั่งการให้ยานอนหลบัและโปรแตสเซียมคลอไรด์ส่งผา่นมา
ตามท่อสายยาง เม่ือผูป่้วยเร่ิมนอนหลบัจากผลของยานอนหลบั ฤทธ์ิของโปรแตสเซ่ียมคลอไรด์ ก็
จะส่งผลใหผู้ป่้วยตายโดยสงบ ต่อมา Kevorkian ไดถู้กด าเนินคดีในมลรัฐมิชิแกน ซ่ึงในขณะนั้นไม่
มีกฎหมายใดท่ีถือวา่การช่วยเหลือใหผู้อ่ื้นฆ่าตวัตายเป็นความผดิ ศาลแห่งมลรัฐมิชิแกนพิพากษาวา่
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เขาไม่มีความผิด เพราะการฆ่าตวัตายนั้นเป็นการกระท าของ Janet Adkins โดย Kevorkian มิได้
กระท าการใด ๆ นอกจากใหค้วามช่วยเหลือแก่ Janet Adkins เท่านั้น 

             หลังจากท่ีศาลพิพากษาว่าการกระท าของ Kevorkian ไม่เป็นความผิด มลรัฐ
มิชิแกน ไดอ้อกกฎหมายท่ีถือวา่การช่วยเหลือให้ผูอ่ื้นฆ่าตวัตายเป็นความผิดทนัที แต่ Kevorkian ก็
ยงัคงท าการช่วยเหลือผูป่้วยใหฆ่้าตวัตายต่อไปอีกนบัสิบราย ต่อมาเขาไดป้ระกาศต่อสาธารณชนวา่
เขาไดช่้วยให้ผูป่้วยรายหน่ึงช่ือ Thomas Hyde ฆ่าตวัตาย ทางการของมลรัฐมิชิแกนจึงไดด้ าเนินคดี
กบัเขาอีกคร้ัง หลงัจากท่ีถูกจบักุม Kevorkian ไดท้  าการประทว้งโดยไม่ยอมประกนัตวัและท าการ
อดอาหาร แต่ต่อมาคณะลูกขุนใหญ่ก็ลงมติปล่อยตวัเขาอีกคร้ัง ดว้ยเหตุผลท่ีว่าการกระท าของเขา
เป็นการช่วยใหผู้ป่้วยพน้จากความทุกขท์รมานมิใช่เป็นสาเหตุใหผู้ป่้วยถึงแก่ความตาย     

              คดีท านองเดียวกนัน้ีไดข้ึ้นสู่ศาลมลรัฐนิวยอร์คเช่นกนัโดยในปี ค.ศ.1991 วารสาร
ทางการแพทย์ฉบับหน่ึง ช่ือ The New England Journal of Medicine ได้ตีพิมพ์บทความของ 
Dr.Timothy Quill เ ร่ือง  "Death and Dignity: A Case of Individualized Decision Making" จาก
ขอ้ความในวารสารแสดงให้เห็นวา่เขาไดช่้วยเหลือใหผู้ป่้วยช่ือ Diane ท าการฆ่าตวัตาย โดยการจ่าย
ยานอนหลบัมากกวา่ปกติ ต่อมาพนกังานอยัการไดด้ าเนินคดีกบัเขาในขอ้หาช่วยให้ผูอ่ื้นฆ่าตวัตาย 
ซ่ึงมีโทษจ าคุกไม่เกิน 15 ปี แต่คณะลูกขนุก็ไดล้งมติไม่ด าเนินคดีกบัเขาเช่นกนั  

               ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัญหาเก่ียวกบัการท่ีแพทยช่์วยเหลือให้ผูป่้วยฆ่าตวัตาย
ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาท่ีไดรั้บความสนใจจากสาธารณชนจาก มากกว่าการท่ีแพทยท์  าให้ผูป่้วย
ตายโดยสงบโดยตรง ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมามีการท าประชามติ เพื่อออกกฎหมายอนุญาตให้
แพทยใ์ห้ความช่วยผูป่้วยฆ่าตวัตายได้หลายคร้ัง ในปี ค.ศ.1997 มลรัฐโอเรกอนได้ผ่านกฎหมาย
อนุญาตให้แพทยใ์ห้ความช่วยเหลือแก่ผูป่้วยในการฆ่าตวัตายได ้และในช่วงเวลาเดียวกนัน้ีเอง ก็มี
คดีส าคัญข้ึนสู่การพิจารณาของศาลสูงสุดของประเทศสหรัฐ 2 คดี คือ Washington et al v. 
Glucksberg et al กบัคดี Vacco, Attorney General of New Yorke ta tv. Quilletal    

               คดีทั้ งสองคดีดังกล่าวเป็นคดีท่ีแพทย์และผูป่้วยท่ีใกล้จะถึงแก่ความตายใน
วอชิงตนั และนิวยอร์คไดย้ืน่ฟ้องคดีต่อศาลวา่ กฎหมายท่ีหา้มมิใหแ้พทยใ์หค้วามช่วยเหลือแก่ผูป่้วย
ในการฆ่าตวัตายขดัต่อรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐ โดยในคดีแรกฝ่ายผูร้้องอา้งวา่ บทบญัญติัวา่
ด้วยเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญได้ให้สิทธิแก่ผูป่้วยท่ีมีสติสัมปะชัญญะสมบูรณ์ในการฆ่าตวัตาย 
ดงันั้น บทบญัญติัน้ี จึงรวมถึงการฆ่าตวัตายโดยความช่วยเหลือของแพทยด์ว้ย ส่วนในคดีท่ีสองผู ้
ร้องอา้งวา่ กฎหมายของนิวยอร์คท่ีห้ามมิให้แพทยใ์ห้ความช่วยเหลือแก่ผูป่้วยในการฆ่าตวัตายนั้น
ขดัต่อรัฐธรรมนูญเร่ืองความเสมอภาคระหวา่งบุคคล ทั้งน้ี เพราะวา่กฎหมายของนิวยอร์คไม่ไดห้้าม
การฆ่าตวัตายและให้สิทธิแก่บุคคลท่ีจะปฏิเสธการบ าบดัรักษาได ้แต่ส าหรับผูป่้วยในระยะสุดทา้ย
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ท่ีไม่สามารถฆ่าตวัเองได ้กลบัไม่มีสิทธิเท่าเทียมกบับุคคลอ่ืนท่ีสามารถฆ่าตวัเองไดโ้ดยล าพงัศาล
สูงสุดของสหรัฐตัดสินคดี ในท านองเดียวกันว่า กฎหมายทั้ งสองไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกา โดยคดีแรกศาลวินิจฉยัวา่สิทธิท่ีผูร้้องอา้งนั้นไม่ใช่สิทธิหรือเสรีภาพขั้นพื้นฐานตาม
รัฐธรรมนูญ ส่วนคดีท่ีสองศาลเห็นวา่สิทธิในการปฏิเสธการบ าบดัรักษานั้นแตกต่างจากการขอรับ
ความช่วยเหลือจากแพทยใ์นการฆ่าตวัตายกฎหมายของนิวยอร์คไม่ไดมี้การเลือกปฏิบติั เพราะไม่มี
บุคคลใดท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือจากแพทยใ์นการฆ่าตวัตาย ไม่วา่จะเป็นบุคคลปกติ หรือผูป่้วยใน
ระยะสุดทา้ย ซ่ึงไม่อาจช่วยตวัเองไดก้็ตามศาลในทั้งสองคดีได ้สรุปเหตุผลท านองเดียวกนัว่ารัฐมี
สิทธิท่ีจะออกกฎหมาย เพื่อให้ความคุม้ครองชีวิตของบุคคลในรัฐนั้น ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการให้
ความคุม้ครองแก่ผูย้ากไร้ ผูสู้งอาย ุหรือผูพ้ิการเพราะหากอนุญาตใหมี้การช่วยใหผู้ป่้วยฆ่าตนเองได้
สิทธิเช่นวา่น้ี อาจถูกน าไปใชใ้นทางท่ีผิด และน าไปสู่การท าใหบุ้คคลเหล่านั้นตายโดยสงบแบบทั้ง
สมคัรใจหรือไม่สมคัรใจได ้            

                กล่าวโดยสรุป ในประเทศสหรัฐอเมริกาแม้ว่าบุคคลทุกคนจะมีสิทธิในการ
ปฏิเสธการบ าบดัรักษา แต่บุคคลนั้นหามีสิทธิท่ีจะฆ่าตวัตายไม่การท าให้ผูป่้วยฆ่าตวัตายโดยสงบ 
เป็นความผิดตามกฎหมายในทุกมลรัฐ ส่วนการช่วยเหลือของแพทยใ์นการฆ่าตวัตายของบุคคลอ่ืน
นั้น ศาลสหรัฐยงัคงให้สิทธิแก่มลรัฐต่าง ๆ ในการออกกฎหมายของมลรัฐ ว่าจะอนุญาตให้มีการ
ช่วยเหลือของแพทยแ์ก่บุคคลท่ีประสงคท่ี์จะฆ่าตวัตายหรือไม่ ในปัจจุบนัมีเพียงรัฐโอเรกอนเท่านั้น
ท่ีมีกฎหมายอนุญาตใหแ้พทยใ์หค้วามช่วยเหลือแก่ผูป่้วยเช่นนั้นได ้

           จากการศึกษากฎหมายและบทเรียนในต่างประเทศพบวา่ ประเทศท่ีมีการอนุญาตให้
แพทยท์  าใหผู้ป่้วยตายโดยสงบ หรืออนุญาตให้แพทยช่์วยเหลือผูป่้วยฆ่าตวัตายลว้นแต่เป็นประเทศ
พฒันาแลว้ ซ่ึงมีระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานท่ีสมบูรณ์ ประชาชนสามารถเขา้ถึงการบริการดา้น
สาธารณสุขไดอ้ยา่งเต็มท่ี ไม่วา่จะโดยสนบัสนุนของรัฐหรือโดยระบบประกนัสุขภาพ นอกจากน้ี 
แพทยผ์ูป้ฏิบติังานดงักล่าวก็มีทั้งแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นและแพทยค์รอบครัว (family doctor) 
ซ่ึงมกัจะเป็นผูท่ี้มีความรอบรู้ในหลายแขนงสาขาวิชาแพทย์และรับทราบปัญหาของบุคคลใน
ครอบครัวได้เป็นอย่างดี การบงัคบัใช้กฎหมายและระบบการรายงานผลก็เป็นไปอย่างค่อนขา้งมี
ประสิทธิภาพ      

      การท าการุณยฆาตกบักฎหมายไทย 
            การุณยฆาตเชิงรุก (Active Euthanasia) เป็นการช่วยให้ผูป่้วยระยะสุดทา้ยไดต้าย

อยา่งสงบ หากพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญาแลว้ เห็นวา่ การท่ีแพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์
หรือบุคคลทัว่ไปช่วยให้ผูป่้วยไดต้ายอยา่งสงบ ไม่วา่จะกระท าโดยการฉีดยา ให้ยา หรือวิธีการอ่ืน
ใด หากการกระท าดงักล่าวเป็นผลโดยตรงต่อความตาย การท า Active Euthanasia ดงักล่าวยอ่มเป็น
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ความผิดฐานฆ่าผูอ่ื้นตามมาตรา 288 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ทั้งน้ี หากการกระท าดงักล่าวเป็น
การกระท าต่อบุพการีมีระวางโทษท่ีหนกัข้ึนตามมาตรา 289 แห่งประมวลกฎหมายอาญาอีกดว้ย  

            แมว้่าผูป่้วยจะให้ความยินยอมให้ฆ่าตนเองได ้ไม่ว่าความยินยอมดงักล่าวจะเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรหรือดว้ยวาจาก็ตาม ความยนิยอมดงักล่าวไม่เป็นเหตุยกเวน้ความผดิฐานฆ่าผูอ่ื้นซ่ึง
เป็นความผดิอาญาเพราะเป็นความยินยอมท่ีขดัต่อศีลธรรมอนัดี แต่เม่ือผูป่้วยยินยอมก็ท าใหพ้น้จาก
ความรับผิดทางแพ่ง นอกจากน้ี ยงัมีความผิดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และ
ขอ้บงัคบัแพทยสภาการรักษาจริยธรรมแห่งวชิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2526 และ 2549 อีกดว้ย 

            การุณยฆาตเชิงรับ (Passive Euthanasia) เป็นการปล่อยใหผู้ป่้วยระยะสุดทา้ยไดต้าย
อยา่งสงบ โดยงดเวน้การใชเ้คร่ืองมือทางการแพทยเ์พื่อยื้อชีวิตของผูป่้วย ซ่ึงการกระท าดงักล่าวมี
ประเด็นทางกฎหมายหลายประเด็น ดงัน้ี 

                กรณีท่ีผูป่้วยได้ท าหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขท่ี
เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทา้ยของชีวิตตนหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย 
สืบเน่ืองจากมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เปิดโอกาสให้บุคคลท า
หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระ
สุดท้ายของชีวิตตนหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ โดยเม่ือผูป้ระกอบวิชาชีพด้าน
สาธารณสุขไดป้ฏิบติัตามหนงัสือแสดงเจตนาดงักล่าวแลว้ มิให้ถือว่าการกระท านั้นเป็นความผิด
และใหพ้น้จากความรับผิดทั้งปวง อยา่งไรก็ตาม กฎหมายฉบบัน้ีใหค้วามคุม้ครองเฉพาะผูป้ระกอบ
วิชาชีพดา้นสาธารณสุขเท่านั้น ไม่ไดใ้ห้ความคุม้ครองถึงบุคคลทัว่ไปดว้ย ดงันั้น หากเป็นกรณีท่ี
ญาติของผูป่้วยปฏิบติัตามหนงัสือแสดงเจตนาของผูป่้วย โดยการไม่น าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลหรือ
ปล่อยใหผู้ป่้วยตายโดยไม่รักษาก็ไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายดงักล่าวจึงอาจจะตอ้งรับผดิ 

                 กรณีผู ้ป่ วยทั่วไป ท่ีไม่ ได้ท  าหนัง สือแสดง เจตนาไม่ประสงค์ รับการ
รักษาพยาบาลไว ้ในเร่ืองน้ีมีความเห็นเป็นสองฝ่าย ดงัน้ี 

                  ฝ่ายท่ี 1 มองว่า การกระท าในทางอาญาให้รวมถึงการให้ผลอนัใดอนัหน่ึงข้ึน 
โดยงดเวน้การท่ีจกัตอ้งกระท าเพื่อป้องกนัผลนั้นดว้ย ซ่ึงกรณีดงักล่าวเม่ือแพทยเ์ห็นวา่การรักษาไม่
มีประโยชน์แลว้ การรักษาดงักล่าวไม่เขา้ข่าย “การท่ีจกัตอ้งกระท า” จึงไม่ควรถือวา่การตายเป็นผล
จากการกระท าของแพทย ์ดงันั้น การท่ีแพทยป์ล่อยใหผู้ป่้วยตายจึงไม่ถือเป็นการงดเวน้การกระท า 

     ฝ่ายท่ี 2 มองวา่ แพทยมี์หนา้ท่ีดูแลรักษาพยาบาลโดยทัว่ไปอยู ่หากแพทยป์ล่อย
ใหผู้ป่้วยตาย การกระท าของแพทยถื์อเป็นการงดเวน้การกระท าอนัเป็นเหตุใหผู้ป่้วยถึงแก่ความตาย 
                              การช่วยเหลือผูป่้วยในการฆ่าตวัตาย (Assisted suicide) กรณีช่วยเหลือเด็กอายไุม่
เกิน 16 ปีฆ่าตวัตายมีความผิดฐานช่วยหรือยุยงให้ฆ่าหรือพยายามฆ่าตนเองตามมาตรา 293 แห่ง
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ประมวลกฎหมายอาญาและผิดขอ้บงัคบัแพทยสภา แต่กรณีบุคคลท่ีมีอายุมากกวา่ 16 ปีไม่เป็นการ
กระท าผดิอาญา แต่ผดิขอ้บงัคบัแพทยสภา 

                มีประเด็นทางกฎหมายเก่ียวกบัการท าการุณยฆาตอีกเป็นจ านวนมากท่ียงัเป็นท่ี
ถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบัน เช่น กรณีท่ีผูป่้วยได้ท าหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการ
สาธารณสุขฯ แต่แพทยไ์ม่ทราบถึงหนงัสือแสดงเจตนาดงักล่าว จึงไดใ้ช้เคร่ืองช่วยหายใจเพื่อยืด
การตายออกไป หากแพทยท์ราบถึงเจตนาดงักล่าวในภายหลงั แพทยส์ามารถถอดเคร่ืองช่วยหายใจ
ออกไดห้รือไม่ หรือกรณีท่ีผูป่้วยไดท้  าหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงครั์บบริการสาธารณสุขไว ้ซ่ึง
แพทยก์็ทราบถึงการแสดงเจตนาดงักล่าว หากแพทยผ์ูน้ั้นฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามโดยยงัคงยื้อชีวิตของ
ผูป่้วยไว ้แพทยด์งักล่าวจะมีความผดิหรือไม่ และญาติของผูป่้วยมีสิทธิปฏิเสธค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจาก
การรักษาพยาบาลท่ีฝ่าฝืนเจตนาของผูป่้วยไดห้รือไม่ ซ่ึงคงตอ้งหาขอ้ยติุต่อไป 
                       แนวทางแกไ้ขและป้องกนัการฟ้องร้องในประเทศไทย 
                             ความผิดพลาดจากการประกอบวิชาชีพซ่ึงเกิดจากประมาทเลินเล่อ อาจน ามาซ่ึง
การฟ้องร้องไดท้ั้งคดีแพ่งและคดีอาญา และเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนแลว้ในสังคมไทย ถา้ยงัคงปล่อยให้
เป็น ไปเหมือนสภาพท่ีเป็นอยู่ ย่อมไม่เกิดผลดีแก่ฝ่ายใดเลย เพราะทางหน่ึงคือความสูญเสียของ
ประชาชน รวมไปถึงภาพพจน์ท่ีเสียไปของวิชาชีพแพทยโ์ดยส่วนรวม รวมทั้งก าลงัใจ ของผูต้ ั้งใจ
ประกอบวชิาชีพดว้ย การหาแนวทางทางแกไ้ขและป้องกนัจึงเป็นวธีิการท่ีดีท่ีสุด  
                            1. ความเขา้ใจในลกัษณะงานทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข การท าความเขา้ใจใน
ความหมายของวิชาชีพแพทยใ์ห้ถูกตอ้ง จะท าให้ผูป้ระกอบวิชาชีพด ารงตนอยูไ่ดอ้ยา่งไม่มีปัญหา 
และจะท าใหบ้ริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขอยูบ่นพื้นฐานของมนุษยธรรม  
                           2. ความรับผิดชอบของแพทย์ ความรับผิดชอบของแพทย์นั้น ถือเป็นเร่ืองท่ีมี
ความส าคญัมาก เพราะลกัษณะงานเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัร่างกายและชีวติของมนุษย ์คดีท่ีร้องเรียน
ต่อแพทยสภาและฟ้องร้องต่อศาล ส่วนหน่ึงก็มาจากการขาดความรับผิดชอบของแพทย ์ส่วนหน่ึงก็
เน่ืองมาจากระบบ 
                             บทบาทของแพทยอี์กส่วนหน่ึงก็คือการสร้างความเขา้ใจอนัดีกบัผูป่้วยหรือญาติ
ว่าส่ิงท่ีแพทยก์ าลงัด าเนินการอยู่คืออะไรตามหลกั  การช้ีแจงถึงอาการของโรค ขั้นตอนการรักษา 
ผลขา้งเคียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนเป็นเร่ืองท่ีตอ้งช้ีแจง จะช้ีแจงต่อผูป่้วยโดยตรง หรือเพียงแต่ให้ญาติ
ผูป่้วยไดท้ราบเป็นเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสม การไม่ไดช้ี้แจงอะไรเลย ไม่วา่ต่อผูป่้วย
หรือญาติ แต่เม่ือเกิดความเสียหายข้ึนแลว้ค่อยมาช้ีแจง ค าช้ีแจงนั้นอาจจะถูกมองวา่เป็นค าแกต้วัไป 
ทุกวนัน้ีเป็นโลกของขอ้มูลข่าวสาร ประชาชนมีความรู้มากข้ึน การให้ค  าอธิบายแก่ผูป่้วยหรือญาติ
โดยหลกัวทิยาศาสตร์จึงถือเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็น 
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          การสร้างความเข้าใจหรือความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างแพทย์กับผูป่้วยหรือญาติท่ีเรียกว่า 
Personalize-Based Medicine ในขณะเดียวกนัวิธีการรักษา ขั้นตอนการรักษา ผลดี ผลเสีย ท่ีเกิดข้ึน 
ก็จะตอ้งอธิบายได้ด้วยหลกัวิทยาศาสตร์ท่ีเรียกว่า Evidence-Based Medicine ถ้าท าได้ทั้ง 2 ส่วน 
การฟ้องร้องก็คงจะไม่เกิดข้ึน   
 
2.2 งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 2.2.1 งานวจิยัในประเทศ 
 วฒักร เรืองจินดาวลยั (2547) ไดศึ้กษาเร่ืองการุณยฆาตและความตายในพุทธปรัชญาเถร
วาท โดยศึกษาว่า ตามทศันะของพุทธปรัชญาเถรวาทมีกรณีใดหรือไม่ท่ีการุณยฆาตเป็นส่ิงท่ี
สามารถกระท าได ้ผลการศึกษาพบว่า แมว้่าหลกัจริยศาสตร์ของพุทธศาสนาเถรวาทจะมีลกัษณะ
เป็นแบบสัมบูรณนิยม แต่เน่ืองจากพุทธศาสนามีค าสอนอีกส่วนหน่ึงท่ีพิจารณาน ้ าหนักของ
ความผิดและความถูกในการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงจากรายละเอียดเก่ียวกบัการกระท านั้นๆ ดว้ย 
ท าให้พุทธศาสนามีแนวโน้มท่ีจะยอมรับว่าการกระท าบางอย่างแมจ้ะวินิจฉัยไดใ้นเบ้ืองตน้ว่าผิด
ตามหลกัการเชิงสัมบูรณ์นิยมท่ีใชก้ารดูเจตนาอนัประกอบดว้ยกุศลมูลหรืออกุศลมูลเป็นเกณฑ์ แต่
ถา้ในรายละเอียด การกระท านั้นเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงสามารถอธิบายให้เก่ียวโยงกบัประเด็น
เร่ืองประโยชน์ตามหลกัการของพุทธศาสนาหรือหลกัการอ่ืนๆ เช่นเร่ืองความตาย ความเช่ือเร่ือง
กรรมและการเวียนวา่ยตายเกิด เป็นตน้ การกระท าผิดนั้นก็จะมีความเขม้ขน้ลดนอ้ยลงตามสัดส่วน
ของค าอธิบาย จนถึงระดบัท่ีวา่อาจเป็นไปไดท่ี้ความผดินั้นนอ้ยมากจนแทบจะถือไดว้า่ไม่ผดิ ดงัเช่น
การฆ่าตวัตายของพระภิกษุบางรูปเพื่อรักษาการบรรลุธรรมบางอยา่งเอาไว ้ในเร่ืองการท าการุณย
ฆาต ผูว้ิจยัพบวา่ มีค าแนะน าในเชิงเป็นทางออกแก่ผูป่้วยดว้ยโรคร้ายท่ีไม่มีทางรักษาให้กลบัฟ้ืนวา่ 
หากความตายเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุดในแง่ท่ีไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผูอ่ื้นท่ีตอ้งดูแลตน การงดอาหาร
และยาเป็นส่ิงท่ีสมควรกระท า ส่วนผูท่ี้ดูแลคนไขป้ระเภทน้ีอยู ่หากเห็นวา่การยติุชีวติคนไขโ้ดยการ
ไม่สนบัสนุนปัจจยัในการด ารงอยูเ่ช่นอาหารและยาเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด การยติุความช่วยเหลือนั้น
ก็สามารถกระท าไดก้ล่าวโดยสรุป งานวจิยัน้ีพบวา่ การุณยฆาตทางออ้มท่ีกระท าแก่ผูป่้วยท่ีไม่มีทาง
รักษาให้กลบัฟ้ืนคืนดี ซ่ึงเจา้ตวัยินยอม ดว้ยเหตุผลเร่ืองการช่วยปลดภาระแก่คนแวดลอ้มใกลชิ้ด
เป็นส่ิงท่ีพุทธศาสนายอมรับได ้ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ให้เห็นว่าพุทธศาสนายอมรับกรณีเช่นน้ีได้เก่ียว
โยงกบัแนวคิดเร่ืองประโยชน์และแนวคิดเร่ืองความตายท่ีพุทธศาสนาสอนนัน่เอง
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พงศ์ระพี  บรรจงศิลป ( 2549) ได้ศึกษาเก่ียวกบัปัญหาทางกฎหมายในการก าหนดแบบ
พินยักรรม พบว่า ยงัมีปัญหาทางกฎหมายท่ีส่งผลให้เกิดอุปสรรคในทางปฏิบติัอยู่หลายประการ 
เช่น พินยักรรมแบบธรรมดา มกัมีปัญหาความถูกตอ้งแทจ้ริงของลายมือช่ือผูท้  าพินยักรรม ความไม่
สมบูรณ์ในเร่ืองของคุณสมบติัและขอ้ปฏิบติัของพยานและผูเ้ขียนในพินยักรรม แมจ้ะมีขอ้ดีในแง่ท่ี
พิสูจน์ไดง่้ายถึงความถูกตอ้ง แต่ก็มีปัญหากรณีไม่มีผูรู้้เห็นอาจหาพินยักรรมไม่พบภายหลงั ท าให้
ไม่สามารถใชบ้งัคบัไดจ้ริงในทางปฏิบติั พินยักรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง และแบบเอกสารลบั แม้
จะมีความน่าเช่ือถือในความถูกตอ้งแทจ้ริง แต่ก็มีปัญหาในเร่ืองความยุง่ยากท่ีจะตอ้งติดต่อกบัส่วน
ราชการ มีค่าใชจ่้าย ทั้งน้ีในเร่ืองของพินยักรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองนั้นไดก้ าหนดใหเ้จา้พนกังานผู ้
มีอ านาจตามกฎหมายเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจในการท่ีจะเห็นควรวา่ผูท้  ามีสติสัมปชญัญะดีหรือไม่ อาจเป็น
ช่องทางในการสมคบคิดกันระหว่างทายาทและเจ้าพนักงานท่ีจะกระท าทุจริตเปล่ียนแปลง
พินยักรรม โดยใช้เร่ืองสติสัมปชญัญะของเจา้มรดก อนัอาจจะมีผลท าให้พินยักรรมแทจ้ริงถูกเพิก
ถอน ทายาทท่ีแทจ้ริงเสียสิทธิการรับมรดกไป ส่วนพินยักรรมแบบวาจา การท าพินยักรรมแบบวาจา 
แมจ้ะระบุว่าอาจท าไดใ้นกรณีตกอยู่ในอนัตรายใกล้ตาย หรือเวลามีโรคระบาดหรือสงคราม แต่
ในทางปฏิบติัก็ยงัไม่มีความชดัเจนในการตีความว่าอย่างไรเป็นอนัตรายใกลต้าย โรคระบาดหรือ
สงคราม จะมีกรณีอ่ืนๆ ท่ีใกล้เคียงกบัเหตุการณ์ในภาวะเช่นนั้นท่ีอาจจะท าได้หรือไม่ และการ
ก าหนดให้แสดงเจตนาต่อหน้าพยานด้วยวาจา ในภาวะนั้นอาจเป็นการยากท่ีจะแสดงเจตนาด้วย
วาจาเพียงอยา่งเดียว ประกอบพยานในภาวะเช่นนั้นก็อาจจะหายาก พินยักรรมอีกประเภท ท่ีไดรั้บ
การยอมรับให้ปฏิบติัแพร่หลายในประเทศแถบตะวนัตก คือ พินยักรรมชีวิต (Living wills) ซ่ึงเป็น
การแสดงเจตนาล่วงหนา้ในการรักษาพยาบาล ก่อนท่ีไม่อาจแสดงเจตนาได้ซ่ึงในประเทศไทยก็ได ้
มีความพยายามในการออกกฎเกณฑ์ เพื่อรองรับความชอบดว้ยกฎหมายในการท าพินยักรรมชีวิต
ดงักล่าวมาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้ซ่ึงคงเน่ืองจากพินยักรรมชีวิตเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนท่ียงัมีขอ้
ถกเถียงกนัอยูใ่นสังคม ในการศึกษาน้ีผูเ้ขียนเห็นตามเจตนารมณ์ของพินยักรรมชีวิตท่ีประสงค์จะ
ให้บุคคลได้ตายอย่างมีศักด์ิศรีการให้พินัยกรรมชีวิตมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย ย่อมจะเป็น
ประโยชน์ในหลายดา้นมากกวา่ผลเสีย ซ่ึงภาครัฐควรใหค้วามส าคญัและจดัการให้เกิดผลบงัคบัได ้
ดงัเช่นท่ีปฏิบติักนัในอารยประเทศโดยเร็ว 

นวพงษ์  บุญสิทธ์ิ (2553) ได้ศึกษาถึงแนวความคิดและท่ีมาของสิทธิปฏิเสธการรักษา  
วิธีการปฏิบติัของต่างประเทศ  เพื่อท าความเขา้ใจและสรุปแนวทางขอ้เสนอแนะในการปฏิบติัให้
เป็นไปตามพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 จากการศึกษาพบว่าเกือบทุก
ประเทศในโลกจะไม่ยอมรับในเร่ืองของ Active Euthanasia  ซ่ึงหมายถึง การท่ีแพทยจ์ะกระท าการ
ใหผู้ป่้วยถึงแก่ความตาย  แต่หลาย ๆ ประเทศจะยอมรับในเร่ืองของ Passive Euthanasia  ท่ีหมายถึง
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การท่ีแพทยป์ล่อยให้ผูป่้วยถึงแก่ความตายไปตามธรรมชาติไม่ใชเ้คร่ืองมือใด ๆ ในการยืดชีวิตของ
ผูป่้วยท่ีอยู่ในภาวะหมดหวงั  ประเด็นข้อโตแ้ยง้ ในเร่ืองสิทธิปฏิเสธการรักษาในประเทศไทยนั้น  
จากการศึกษาเช่ือว่า มีท่ีมาจาก 1.  ความเข้าใจคลาดเคล่ือนในเร่ืองน้ีส่วนหน่ึงมาจากการแปล
ความหมายของ Euthanasia ท่ีจากเดิมหมายถึงการตายอยา่งสงบ  มาเป็นค าวา่ “การุณยฆาต” อนัท า
ใหผู้ฟั้งตีความหมายผดิ  และมีความโนม้เอียงท่ีจะเช่ือวา่  มาตรา 12 พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550  เป็นบทบัญญัติท่ีให้อ านาจแพทย์ท่ีจะด าเนินการเพื่อส้ินสุดชีวิตของผูป่้วย  ทั้ งท่ี
ความหมาย ของ Euthanasia นั้นเป็นในลกัษณะท่ีวา่ผูป่้วยเรียกร้องใหแ้พทยท์ าให้ตนเองถึงแก่ความ
ตาย  เน่ืองจากเกิดความทุกขท์รมานจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ  แต่หนงัสือแสดงเจตนาเก่ียวกบั
การรักษาพยาบาล (Living Will) นั้นเป็นการแสดงเจตนาไวล่้วงหน้าถึงการท่ีจะปฏิเสธการรักษา
จากแพทย์ นอกจากน้ีตามมาตรา 12 พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ก็บญัญติัไวใ้น 
ลกัษณะของ Passive Euthanasia ไม่ไดเ้ป็นการอนญุาตให้แพทยมี์สิทธิใด ๆ ในการตดัสินใจส้ินสุด
ชีวิตของผูป่้วย  และการแสดงเจตนาตามมาตรา 12 พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ใน
ปัจจุบนัในหลายประเทศต่างให้การรับรองโดยถือวา่เป็นสิทธิส่วนบุคคล  และการด าเนินการตาม
มาตรา 12 พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 นั้น  ไม่ไดเ้ป็นกรณีท่ีแพทยใ์ชสิ้ทธิด าเนินการ
ตามการตดัสินใจของตนเองทั้งหมด  แต่เป็นกรณีท่ีแพทยท์  าตามหนงัสือแสดงเจตนาเก่ียวกบัการ
รักษาพยาบาล (Living Will) ท่ีผูป่้วยแสดงเจตนาไวล่้วงหนา้   อนัจะท าใหแ้พทยพ์น้จากความรับผิด
ทั้งทางแพ่งและทางอาญา  2.  สภาพสังคมทุนนิยมและความกา้วหน้าทางวิทยาการ  ท าให้มนุษยมี์
ความเช่ือวา่สามารถเอาชนะโรคหรือสามารถยื้อชีวิตได ้ ไม่วา่กรณีครอบครัวของผูป่้วยบางรายท่ีมี
ฐานะทางเศรษฐกิจดี เช่ือวา่สามารถท่ีจะใชเ้งินในการจดัหาวิทยาการทางการแพทย์ในการต่อสู้กบั
โรคหรือสามารถยื้อชีวิตได ้ ในขณะท่ีครอบครัวของผูป่้วยบางรายท่ีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีเช่ือวา่  
หากมีเงินท่ีเพียงพอท่ีจะจดัหาวทิยาการทางการแพทยก์็สามารถต่อสู้กบัโรค หรือสามารถยื้อชีวิตได ้ 
ท าใหเ้กิดความเช่ือท่ีจะยื้อชีวติเพื่อการรักษา  3.  การขาดความเช่ือถือในจรรยาบรรณของแพทย ์ ซ่ึง
ในปัจจุบนัน้ีไม่อาจปฏิเสธ ไดว้่าในสังคมท่ีการส่ือสาร  และการให้ขอ้มูลเป็นไปอย่างกวา้งขวาง  
ประกอบกบัสภาพสังคมทุนนิยมท าให้ภาพลกัษณ์ของผูป้ระกอบวิชาชีพแพทย ์ในบางส่วนเป็นไป
ในลกัษณะประกอบธุรกิจในการรักษาโรคไม่ไดเ้ป็นการรักษาตามจรรยาบรรณของแพทย์  อีกทั้ง
ความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาการถึงขั้นเปล่ียนอวยัวะ  ยอ่มท าใหญ้าติผูป่้วยเกิดความหวาดระแวงใน
การวินิจฉยัโรคของแพทยว์า่มีเจตนามุ่งท่ีจะแสวงหาผลประโยชน์จากความตายของผูป่้วยหรือไม่ 
โดยแพทยอ์าจจะให้ขอ้มูลท่ีท าให้ผูป่้วยตลอดจนครอบครัวเกิดความรู้สึกทอ้ถอยในการท่ีจะมีชีวิต
อยูต่่อไป  จนกระทัง่ท าให้เกิดการใชสิ้ทธิปฏิเสธการรักษา  4.  ความขดัแยงระหวา่งการเลือกท่ีจะ
ตายในเม่ือเผชิญกบัภาวะสุดทา้ยแห่งชีวติของผูป่้วยกบัความรู้สึกของครอบครัวท่ีกลวัการสูญเสียส่ิง
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ท่ีเป็นท่ีรัก  5.  แนวความคิดในทางศาสนาท่ีเช่ือวา่ การท าให้ผูอ่ื้นหรือตนเองตายนั้นเป็นการขดัต่อ
หลกัศาสนา 

สุวภรณ์ แนวจ าปา (2554) ไดศึ้กษา การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยใกลต้ายเชิงพุทธบูรณาการ 
พบวา่ ทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัถือวา่ ผูป่้วยระยะสุดทา้ยใกลต้าย ควรไดรั้บการดูแลดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลายเช่น แบบพหุวิชาชีพเพื่อให้การดูแลอยา่งทัว่ถึงในทุกมิติ  ดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม การ
ดูแลประคบัประคองมิติด้านจิตใจ เพื่อให้ผูป่้วยมี“การตายดี” หรือ “การตายอย่างมีความสุข” 
ในขณะท่ีพระพุทธศาสนาเถรวาทถือว่า  ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีดูแลควรมีเมตตากรุณาเป็นพื้นฐาน ช่วย
ประคบัประคองจิตใจของผูป่้วยให้สะอาด สวา่ง สงบ ให้การดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ ให้ผูป่้วยมี
สติไม่หลงลืม มีความส าราญแช่มช่ืน ไม่ขุ่นมวั เพื่อไปสู่สุคติหลงัจากตาย ส่วนหลกัท่ีถือปฏิบติัใน
สังคมไทยถือวา่ ผูป่้วยระยะสุดทา้ยใกลต้ายควรไดรั้บดูแลดว้ยการแพทยเ์ชิงพหุลกัษณ์ครอบคลุม
ทุกมิติ เช่น ยาสมุนไพร ดูแลแนวมนุษยนิยม ดูแลรักษาแบบองคร์วมครอบคลุมมิติทางกาย มิติทาง
จิต มิติทางปัญญา มิติทางสังคม วิธีการแบบองค์รวม เช่น การดูแลด้านร่างกายโดยการสร้าง
บรรยากาศ การดูแลด้านจิตใจ เช่น การสวดมนต์ไหวพ้ระ ให้ครอบครัวของผูป่้วยและเครือข่าย
สังคมให้เป็นส่วนหน่ึงในทีมดูแลผูป่้วย โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดอยู่ท่ี “การตายดี” หรือ “การตาย
อยา่งสงบ” เป็นหลกัประกนัวา่ หลงัจากตายแลว้จะไปสู่สุคติ 

ลกัษณา สุวรรณนิล ( 2554) ไดศึ้กษาความตอ้งการของผูป่้วยและผูต้ดัสินใจแทนเก่ียวกบั
การแสดงเจตนาล่วงหนา้ในการรักษาพยาบาลระยะสุดทา้ยและเปรียบเทียบความแตกต่างและความ
สอดคลอ้งระหวา่งความตอ้งการของผูป่้วยและผูต้ดัสินใจแทน พบวา่ 1.ค่าเฉล่ียของคะแนนความ
ตอ้งการแสดงเจตนาล่วงหน้าในระยะสุดทา้ยของชีวิตโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีความ
ตอ้งการเก่ียวกบัขอ้มูลการเจ็บป่วยและการรักษาของผูป่้วยมากท่ีสุด และอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ความตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัการแสดงเจตนาล่วงหนา้และความ
ตอ้งการแสดงเจตนาล่วงหน้าตามล าดบั  2.ค่าเฉล่ียความตอ้งการของผูต้ดัสินใจแทนเก่ียวกบัการ
แสดงเจตนาล่วงหน้าส าหรับผูป่้วยระยะสุดทา้ย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือความตอ้งการขอ้มูล
เก่ียวกบัการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาลของผูป่้วยมากท่ีสุด รองลงมา คือความตอ้งการเก่ียวกบั
การแสดงเจตนาล่วงหนา้ ส่วนดา้นวธีิการแสดงเจตนาล่วงหนา้อยูใ่นระดบัปานกลาง 3. เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหวา่งความตอ้งการของผป่็วยและผูต้ดัสินใจแทนเก่ียวกบัการแสดงเจตนาล่วงหนา้
ในการรักษาพยาบาลระยะสุดทา้ย พบว่า ค่าเฉล่ียดา้นความตอ้งการเก่ียวกบัการเจ็บป่วยและการ
รักษาของผูป่้วย ความตอ้งการข้อมูลเก่ียวกบัการแสดงเจตนาล่วงหน้าและความต้องการแสดง
เจตนาล่วงหน้าของผูต้ดัสินใจแทนมากกว่าความตอ้งการของผูป่้วยอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 4. 
ความตอ้งการของผูป่้วยและผูต้ดัสินใจแทนมีความตอ้งการท่ีสอดคลอ้งกนัในระดบัปานกลาง ใน
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ยติุการรักษาท่ียดืชีวิตมีเพียงร้อยละ 6.38 ท่ีผูป่้วยและผูต้ดัสินใจแทนมีความตอ้งการท่ีสอดคลอ้งกนั
ในการรับการรักษาท่ียดืชีวติ 

ลกัขณา  ท ามา , เอ้ือมพร ทองกระจาย (2555) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการรับรู้
และการปฏิบติัของพยาบาลวิชาชีพต่อหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุขใน
ผูป่้วยระยะสุดทา้ย พบวา่ 1.ระดบัการรับรู้ของพยาบาลวชิาชีพต่อหนงัสือแสดงเจตนาโดยรวมอยูใ่น
ระดบัดี การปฏิบติัของพยาบาลวิชาชีพต่อหนงัสือแสดงเจตนาโดยรวมปฏิบติัไดถู้กตอ้ง ร้อยละ  
97.4   ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 2.6  และการปฏิบติัตามสถานการณ์ พบวา่ ปฏิบติัไดถู้กตอ้ง : ปฏิบติั
ไม่ถูกต้อง (4:3)  และระดับการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพต่อหนังสือแสดงเจตนาโดยรวม  มี
ความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัของพยาบาลวชิาชีพต่อหนงัสือแสดงเจตนาในผูป่้วยระยะสุดทา้ยอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติ  2. ระดบัการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพต่อหนังสือแสดงเจตนาในผูป่้วยระยะ
สุดท้าย พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดับการรับรู้ต่อหนังสือแสดงเจตนาโดยรวมอยู่ในระดับดี เม่ือ
พิจารณารายดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด  คือการรับรู้วตัถุประสงค์ของหนังสือแสดงเจตนาไม่
ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุขในผูป่้วยระยะสุดทา้ยและดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  คือการ
รับรู้ความหมายของหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะพยาบาลวิชาชีพมีการรับรู้ต่อหนงัสือแสดง
เจตนาในผูป่้วยระยะสุดทา้ยโดยรวมอยู่ในระดบัดี  เน่ืองมาจากปัจจุบนัมีการกระจายของขอ้มูล
ข่าวสารแผ่ขยายไปในขอบเขตท่ีกวา้งขวางข้ึน  ท าให้ประชาชนได้รับความรู้เก่ียวกับพระราช 
บญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 ส่งผลใหป้ระชาชนและบุคลากรสุขภาพมีความ ต่ืนตวั
และหนัมาสนใจ และรับรู้เก่ียวกบัหนงัสือแสดงเจตนามากข้ึน  พยาบาลวิชาชีพจึงตอ้งมีการพฒันา
ตนเองให้มีความรู้ความเขา้ใจและให้ความส าคญัเก่ียวกบั “สิทธิในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะ
รับบริการสาธารณสุข” ของผูป่้วยมากข้ึน 5  ประกอบกบัได้มีการประกาศกฎกระทรวง ก าหนด
หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการตามหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขท่ี
เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทา้ยของชีวิตหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ.
2553  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม 2553  มีผลให้กฎกระทรวงมีผลบงัคบัใช้
ตั้ งแต่วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2554   ซ่ึง ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้จัดท าคู่มือผู ้
ใหบ้ริการสาธารณสุข กฎหมายและแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย เพื่อให้
บุคลากรสุขภาพด าเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบติัตาม
หนังสือแสดงเจตนาได้อย่างถูกต้องสมดังเจตนาของผู ้ท  าหนังสือแสดงเจตนา นอกจากนั้ น
โรงพยาบาลต่าง ๆ ไดมี้นโยบายในการกระตุน้บุคลากรใหมี้การต่ืนตวัและรับรู้ข่าวสารในเร่ืองน้ี จึง
จดัให้มีการอบรมฟ้ืนฟูบุคลากรเก่ียวกบัการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยอยา่งต่อเน่ือง จากผลการศึกษา
พบวา่กลุ่ม ตวัอยา่งส่วนใหญ่เคยเขา้ร่วมการประชุมวิชาการ เก่ียวกบัผูป่้วยระยะสุดทา้ยถึงร้อยละ  
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68.9  และรู้จกัหนงัสือแสดงเจตนา ร้อยละ 72.9   ท าให้พยาบาลวิชาชีพมีโอกาสท่ีจะไดรั้บรู้ขอ้มูล
เก่ียวกบัหนงัสือแสดงเจตนามากพอ พยาบาลวชิาชีพมีการปฏิบติัต่อหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์
จะรับบริการสาธารณสุขในผูป่้วยระยะสุดทา้ยโดยรวม  มีสัดส่วนของการปฏิบติัถูกตอ้งต่อการ
ปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้งเท่ากบั  4 : 3  อภิปรายวา่การใหก้ารพยาบาลเสมือนเป็นตวัแทนของผูป่้วยในการ
ปกป้องสิทธิต่าง ๆ ไม่วา่ ผูป่้วยจะรู้สึกตวัหรือไม่ก็ตาม  เพราะสิทธิผูป่้วยเป็นเร่ืองส าคญัและจ าเป็น
ในแง่กฎหมาย  การปฏิบติัการพยาบาลในการรักษาสิทธิประโยชน์ผูป่้วยเป็นการกระท าท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตอบสนองความตอ้งการผูป่้วยตามสิทธิพึงมีพึงไดข้องผูป่้วย พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติัการ
ดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย  ตอ้งตระหนกัในมาตราวิชาชีพการพยาบาล  เคารพในศกัด์ิศรีของบุคคล   
เคารพ ความเป็นอิสระของผูป่้วยในการตัดสินใจเพื่อการรักษาของตนเอง  คือให้ผูป่้วยมีการ
ตดัสินใจอยา่งอิสระ (autonomous decision) ภายหลงัจากไดอ้ธิบายและรับรู้ขอ้มูลแลว้  ซ่ึงหนงัสือ
แสดงเจตนาใหสิ้ทธิและอิสระในการตดัสินใจเก่ียวกบัการรักษาแก่ผูป่้วย  ซ่ึงพยาบาลจะตอ้งเคารพ
การตดัสินใจของผูป่้วย  และให้การดูแลตามตอ้งการไม่ละเมิดความตอ้งการของผูป่้วย  แต่ในทาง 
ปฏิบติัเม่ือผูป่้วยอยู่ในภาวะท่ีไม่อาจตดัสินใจได ้การตดัสินใจเก่ียวกบัการรักษามกัข้ึนอยู่กบัญาติ 
และทีมท่ีให้การรักษาท่ีไม่เห็นวา่ผูป่้วยหมดหนทางในการรักษา  ถึงแมผู้ป่้วยจะอาการหนกัท าให้
หนงัสือแสดงเจตนาท่ีผูป่้วยท าไวไ้ม่มีการน าไปใช ้ ประกอบกบัพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังานในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย 1-5 ปี ร้อยละ 55.7 ไม่เคยเขา้ร่วม
การประชุมวิชาการเก่ียวกับการดูแลผูป่้วยระยะสุดท้าย ร้อยละ 31.4 และกลุ่มตวัอย่างไม่รู้จกั
หนงัสือแสดงเจตนา ร้อยละ 27.1  ท าให้พยาบาลวิชาชีพกลุ่มตวัอย่างมีประสบการณ์ในการดูแล
ผูป่้วยระยะสุดทา้ยนอ้ย  อาจเน่ืองมาจากขาดความรู้ขาดประสบการณ์และทกัษะทางดา้นการปฏิบติั  
ท าให้พยาบาลวชิาชีพขาดความเช่ือมัน่ในการตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยระยะสุดทา้ย  และ
พยาบาลวิชาชีพมกัไดรั้บการสอนให้ดูแลและคงไวซ่ึ้งภาวะสุขภาพดี  อีกทั้งค่านิยมของวิชาชีพเช่ือ
วา่  การช่วยให้ผูป่้วยรอดชีวิตเป็นการประสบความส าเร็จในวิชาชีพ จึงท าให้พยาบาลวิชาชีพกลวั
และหลีกเล่ียงการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย  รวมถึงละเวน้การปฏิบติัตามความตอ้งการของผูป่้วย
ระยะสุดทา้ยตามหนงัสือแสดงเจตนา จึงท าให้พยาบาลวิชาชีพมีการปฏิบติัต่อหนงัสือแสดงเจตนา
ไม่ถูกตอ้งทุกสถานการณ์    ระดบัการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพต่อหนังสือแสดงเจตนาในผูป่้วย
ระยะสุดทา้ยโดยรวม มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัของพยาบาลวิชาชีพต่อหนงัสือแสดงเจตนาใน
ผูป่้วยระยะสุดทา้ยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีกล่าวว่าระดบัการ
รับรู้และการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพต่อหนังสือแสดงเจตนามีความสัมพนัธ์กันนั้นคือ ถ้า 
พยาบาลวิชาชีพมีการรับรู้ต่อหนงัสือแสดงเจตนาในผูป่้วยระยะสุดทา้ยดี  ก็จะมีแนวโน้มในการ 
ปฏิบติัต่อหนังสือแสดงเจตนาถูกต้องตามไปด้วยอภิปรายได้ว่าการรับรู้เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
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ภายในตวับุคคล  ซ่ึงไม่สามารถสังเกตไดโ้ดยตรงการท่ีบุคคลจะมีการปฏิบติัเก่ียวกบัส่ิงนั้นๆ ได ้
ตอ้งมีการรับรู้มีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเสียก่อน  ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการคิดไตร่ตรองตดัสินใจว่าจะ 
ปฏิบติักิจกรรมนั้นๆ หรือไม่หรือการท่ีบุคคลมีการรับรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงนั้นมากบุคคลจะ 
สามารถแปลความหมายส่ิงนั้นถูกตอ้งไดม้าก แต่ถา้บุคคลไม่มีความเขา้ใจหรือรับรู้ในเร่ืองนั้นยอ่ม 
เกิดการรับรู้ท่ีผิดไปจากความจริงได ้ ดงันั้นการปฏิบติัจะถูกสั่งการและควบคุมโดยการรับรู้การ 
ปฏิบติัจึงเป็นภาคปฏิบติัของการรับรู้ และการรับรู้มีส่วนท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมแตกต่างกนัไป 
แสดงวา่ผลจากการรับรู้เก่ียวกบัหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขท่ีถูกตอ้ง
ชดัเจน  ท าใหพ้ยาบาลวชิาชีพเกิดความตระหนกัและเห็นความส าคญัในคุณค่าและศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์ คือการคงไวแ้ละเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในการปฏิเสธการรักษาในวาระสุดทา้ยของชีวิต  
ท าให้พยาบาลวิชาชีพมีการปฏิบติัต่อหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขได้
อยา่งถูกตอ้ง     

ภูมิภทัร ศาสตร์ศศิ ( 2555) อ านาจกระท าของแพทยใ์นการให้ผูป่้วยตายอยา่งสงบในวาระ
สุดทา้ยของชีวิต สรุปไดว้่า การให้ผูป่้วยตายอย่างสงบวาระสุดทา้ยของชีวิตไดท้วีความส าคญัข้ึน 
เน่ืองจากววิฒันาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีมยัใหม่ในทางการแพทยใ์นการช่วยชีวิตและ
ยืดชีวิตมากข้ึน แต่ในบางคร้ังความเจริญดงักล่าวก็ท าให้ชีวิตท่ีถูกยืดออกไปกลายเป็นชีวิตท่ีไม่มี
คุณภาพและไร้ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยส์ร้างความทุกข์ทรมานให้กบัผูป่้วยเป็นอย่างมาก ทั้งยงัมี
ปัญหาในเร่ืองค่าใช้จ่ายท่ีผูป่้วย ญาติมิตรหรือรัฐท่ีตอ้งสูญเสียไปโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์  เม่ือ
การแพทยไ์ม่สามารถรักษาผูป่้วยใหฟ้ื้นคืนเป็นปกติได ้และการยื้อชีวติผูป่้วยไวก้็ไม่ใช่ทางออกและ
ก่อให้เกิดปัญหาทั้งต่อตัวผูป่้วยและสังคมเช่นน้ี การปล่อยให้ผูป่้วยตายอย่างสงบหรือการท า 
Passive Euthanasia จึงเป็นวธีิการท่ีน ามาใชแ้กปั้ญหาซ่ึงอาจถูกพิจารณาวา่เป็นการฆ่าโดยงดเวน้ แต่
หากพิจารณาประกอบกบัสิทธิปฏิเสธการรักษาของผูป่้วยแลว้ เม่ือผูป่้วยใช้สิทธิปฏิเสธการรักษา
โดยชอบ แพทยก์็ตอ้งเคารพสิทธิดงักล่าวและยุติการรักษาท่ีเป็นการยื้อชีวิตของผูป่้วย การกระท า
ดงักล่าวของแพทยจึ์งถือเป็นการรักษาหรือการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างหน่ึง มิใช่การงดเวน้กระท าการ
และยอ่มไม่ถือวา่เป็นการฆ่าแต่อยา่งใด ประเทศไทยนั้นไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของสิทธิปฏิเสธ
การรักษาของผูป่้วยและการปล่อยให้ผูป่้วยตายอย่างสงบหรือการท า Passive Euthanasia หรือจาก
การตราพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติข้ึนในปี พ.ศ. 2550 ซ่ึงได้ให้สิทธิแก่บุคคลในการแสดง
เจตนาไม่ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทา้ยของชีวิตตน
หรือเพื่อยุติความทรมานจากการเจ็บป่วยได้ และยกเว้นความผิดแก่ผู ้ประกอบวิชาชีพด้าน
สาธารณสุขท่ีได้ปฏิบติัตามเจตนาของบุคคลดงักล่าว อย่างไรก็ดี พระราชบญัญติัน้ีมีขอ้จ ากัดท่ี
ส าคญั 2 ประการ ประการแรก การปฏิเสธการรักษาของผูป่้วยตอ้งท าเป็นหนงัสือเท่านั้นและไม่มี
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บญัญติัให้ผูอ่ื้นใชสิ้ทธิปฏิเสธการรักษาหรือท าหนงัสือแสดงเจตนาแทนผูป่้วยได ้ท าให้เกิดปัญหา
ในกรณีท่ีผูป่้วยตกอยู่ในสภาพท่ีไม่สามารถแสดงเจตนาใดๆได ้แมส้ภาพร่างกายของผูป่้วยจะเขา้
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดให้มีสิทธิปฏิเสธการรักษาแลว้ก็ตาม การปฏิเสธโดยใช้สิทธิผูแ้ทนน้ี มาจาก
เหตุผลในเร่ืองการใชสิ้ทธิของผูแ้ทนท่ีอาจขดักบัความประสงคท่ี์แทจ้ริงของผูป่้วย แต่แทจ้ริงแลว้
การท่ีผูป่้วยตกอยูใ่นสภาพท่ีไม่สามารถแสดงเจตนาใดๆดว้ยตนเองไดน้ั้น เราไม่อาจหลีกเล่ียงการ
ใช้สิทธิแทนผู้ป่วยได้เลย หากรัฐไม่อนุญาตให้ผู ้แทนของผู ้ป่วยใช้สิทธิปฏิเสธการรักษา ก็
หมายความวา่รัฐก าลงัใชสิ้ทธิแทนผูป่้วยเสียเองโดยเป็นการใชสิ้ทธิยินยอมรับการรักษาซ่ึงอาจขดั
กบัความประสงคท่ี์แทจ้ริงของผูป่้วยเช่นกนั ซ่ึงรัฐนั้นอาจถูกพิจารณาวา่ไม่รู้อะไรเก่ียวกบัตวัผูป่้วย
เลย และการตดัสินใจของรัฐนั้นมกัจะค านึงถึงผลประโยชน์ของสังคมมากกวา่ ในขณะท่ีครอบครัว
ของผูป่้วยนั้นเติบโตมากบัผูป่้วย รู้จกักบัผูป่้วยเป็นอยา่งดีและมีแนวโนม้ท่ีจะตดัสินใจ โดยค านึงถึง
ตัวผู ้ป่วยมากกว่า ดังนั้ นในกรณีน้ีจึงควรให้ครอบครัวของผู ้ป่วยเป็นผู ้ตัดสินใจแทนผู้ป่วย 
ครอบครัวในท่ีน้ีควรจะหมายถึงผูท่ี้ใกล้ชิดกับผูป่้วยท่ีสุดเน่ืองจากการท่ีได้อยู่ร่วมกันมาเป็น
เวลานาน ซ่ึงไดแ้ก่ สามี ภรรยา บิดา มารดา บุตรของผูป่้วยนั้นเอง เพราะเป็นผูท่ี้สามารถคาดคะเน
อุปนิสัยใจคอกนัได ้การตดัสินใจแทนผูป่้วยนั้น ครอบครัวของผูป่้วยควรร่วมกนัตดัสินใจและตอ้ง
ไดรั้บทราบขอ้มูลต่างๆจากแพทยอ์ย่างเต็มท่ี ประการท่ีสอง พระราชบญัญติัน้ีรับรองให้ผูป่้วยมี
สิทธิปฏิเสธการรักษาเท่านั้น แต่ไม่ไดใ้ห้สิทธิในการร้องขอให้แพทยย์ุติชีวิตของตนเพื่อให้พน้จาก
ความทุกขท์รมานไดแ้ละไม่ไดย้กเวน้ความผิดแก่แพทยท่ี์กระท าการดงักล่าว การช่วยให้ผูป่้วยตาย
อยา่งสงบในวาระสุดทา้ยของชีวติ ไม่ไดถู้กบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัฉบบัน้ี เน่ืองจากการกระท า
ดังกล่าวยงัไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นการรักษา เพราะไม่ได้ท าให้ร่างกายของผู ้ป่วยดี ข้ึน 
นอกจากนั้นมนัยงัมีปัญหาในเร่ืองการควบคุมให้ผูอ่ื้นน าไปใชใ้นทางท่ีผิดทั้งในดา้นแนวความคิด
และทางปฏิบติั ส าหรับการช่วยผูป่้วยยุติชีวิตตนเองหรือการท า Physician Assisted-Suicide แมว้่า
ในทางกฎหมายจะไม่ถือวา่การกระท าดงักล่าวเป็นความผดิ แต่ในทางการแพทยแ์ลว้ไม่ต่างจากการ
ช่วยให้ผู ้ป่วยตายอย่างสงบหรือการท า Active Euthanasia  เลยเพราะวิธีการและผลลัพธ์นั้ น
เหมือนกนัทุกประการ โดยวิธีการนั้นคือการใชย้าท่ีมีผลโดยตรงในการยุติชีวิตผูป่้วย และผลลพัธ์
ของการกระท านั้น ก็คือความตายของผูป่้วย ดงันั้นการช่วยผูป่้วยยติุชีวิตตนเอง จึงไม่ใช่ส่ิงท่ีแพทย์
ควรกระท าดว้ยเหตุผลเช่นเดียวกบัท่ีแพทยไ์ม่ควรจะท า Active Euthanasia และแมแ้พทยจ์ะไม่ได้
รับโทษทางอาญาจากการกระท าดงักล่าว แต่แพทยก์็อาจไดรั้บโทษเน่ืองจากการปฏิบติัท่ีเป็นการฝ่า
ฝืนมาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพแพทยแ์ละอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตและตอ้งเผชิญกบัแรง
กดดนัทางสังคมอีกด้วย ขอบเขตท่ีแพทยส์ามารถในการยุติความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานของ
ผูป่้วย คือ การบรรเทาความเจ็บปวดให้แก่ผูป่้วยดว้ยวิธีการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย ์เช่น 
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การให้มอร์ฟีน และ Strong Opioid ขนานอ่ืน ซ่ึงแมว้า่การให้ยาเหล่าน้ีในปริมาณมากอาจมีผลเป็น
การเร่งความตายของผูป่้วยหรืออาจท าให้ผูป่้วยถึงแก่ความตายและแพทยส์ามารถคาดเดาถึงผลนั้น
ได้ แต่การกระท าดงักล่าวก็ไม่ถือเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตนา เพราะแพทยย์่อมมีหน้าท่ีในการ
รักษาบรรเทาความเจ็บปวดทุกข์ทรมานให้แก่ผูป่้วยและการกระท าดงักล่าวเป็นการท าให้ร่างกาย
ผูป่้วยดีข้ึน ส่วนผลขา้งเคียงหรือความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นเร่ืองธรรมดาของการรักษาท่ีย่อมจะ
เกิดข้ึนได ้เช่นเดียวกบัการผา่ตดับางชนิดท่ีอาจท าใหผู้ป่้วยถึงแก่ความตายไดเ้ช่นกนั 

สุทธิพงษ์ แสงทอง (2553) ได้ศึกษา การุณยฆาตกบัความชอบด้วยกฎหมาย พบว่า ตาม
พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 ท่ีว่า บุคคลมีสิทธิท าหนังสือเจตนาไม่
ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทา้ยของชีวิตตนหรือเพื่อ
ยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได ้นั้นเพียงแต่เปิดโอกาสให้ผูป่้วยหรือประชาชน แสดงเจตนาไม่
ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุขไดล่้วงหนา้ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายระบุ แพทยห์รือผูมี้หนา้ท่ีดูแล
รักษาผูป่้วย ต่างตอ้งเคารพสิทธิและความประสงคข์องผูป่้วยท่ีไดท้  าเป็นหนงัสือแสดงเจตนาไว ้แต่
เพื่อป้องกนัความเขา้ใจกับคนในครอบครัวหรือญาติใกล้ชิดกบัผูป่้วย ให้เขา้ใจในสภาวะความ
เจ็บป่วยของผูป่้วยและเน้ือหาของหนังสือแสดงเจตนา การปรึกษาหารือระหว่างแพทยห์รือผูมี้
หนา้ท่ีดูแลรักษาผูป่้วย กบับุคคลใกลชิ้ดหรือญาติผูป่้วยเป็นโอกาสท่ีแพทยจ์ะให้ขอ้มูลภาวะความ
เจ็บป่วยหรือการด าเนินของโรค แนวทางการด าเนินของโรค แนวทางการดูแลรักษา หตัถการ หรือ
การด าเนินของโรคใดๆ และผลของการด าเนินการนั้นๆให้เป็นท่ีรับทราบ รวมถึงช้ีแนวทางท่ีจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผูป่้วยตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และเป็นโอกาสท่ีจะได้รับฟังปัญหาความ
กังวลหรือประเด็นอนัอาจน ามาซ่ึงความขดัแยง้ เพื่อแพทย์หรือผูท่ี้มีหน้าท่ีดูแลรักษาผูป่้วยจะ
ปรึกษาแพทยท์่านอ่ืน หรือใชดุ้ลยพินิจตดัสินใจท าการรักษา เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูท้  าหนงัสือ
แสดงเจตนาและตรงกบัความประสงค์ของผูท้  าหนังสือแสดงเจตนามากท่ีสุด และเพื่อหลีกเล่ียง
ความขดัแยง้อนัอาจเกิดข้ึน อยา่งไรก็ตามกรณีท่ีผูป่้วยไดท้  าหนงัสือแสดงเจตนาไวแ้ลว้ ก็สามารถ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง โดยขอค ายนืยนัจากผูป่้วยท่ียงัมีสติสัมปชญัญะส่ือสารกบัคนอ่ืนไดอ้ยู ่หรือ
ติดตามพยาน หรือบุคคลท่ีใกลชิ้ดท่ีระบุไวใ้นหนงัสือดงักล่าว เพื่อยนืยนัการท าหนงัสือแสดงเจตนา
ของผูป่้วย ในกรณีท่ีผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนาแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือดงักล่าว ควรแจง้ให้คนใน
ครอบครัว ญาติคนใกล้ชิด หรือแพทย์ท่ีเคยให้การรักษารับทราบโดยไม่ชักช้า การตรวจสอบ
หนงัสือแสดงเจตาน ท่ีน่าเช่ือถือและสะดวกคือ การท่ีแพทยไ์ดส้อบถามถึงเจตนาท่ีแทจ้ริงของผูป่้วย 
ทั้งน้ีผูท้  าหนังสืออาจยืนยนัการปฏิเสธการรับบริการสาธารณสุข ตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือแสดง
เจตนา หรือผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนา อาจยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเจตนาก็กระท าได ้
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2.2.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
    Attitudes of nurses towards euthanasia and towards their role in euthanasia: A 

nationwide study in Flanders, Belgium(2009) ทศันคติของพยาบาลเก่ียวกบัการุณยฆาตและบทบาท
ท่ีเก่ียวข้องการุณยฆาตท่ีศึกษาในเมืองแฟรนเดอร์ ประเทศเบลเยี่ยม ( 2009) พบว่า พยาบาลมี
บทบาทส าคญัในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย รวมไปถึงการท าการุณยฆาตดว้ย การศึกษาคร้ังน้ีเพื่อ
ศึกษาระดบัการรับรู้และทศันคติเก่ียวกบัการุณยฆาตและสัมพนัธภาพท่ีดีเก่ียวกบัประชากรและ
บุคลิกลกัษณะการท างานท่ีสัมพนัธ์กนั โดยใช้แบบสอบถามส่งเมลสุ่มตวัอย่างจากพยาบาล 6000 
คน ในเมืองแฟรนเดอร์ ประเทศเบลเยีย่ม โดย 62.5.% เป็นพยาบาลไม่มีประสบการณ์การดูแลผูป่้วย 
ผลการศึกษาพบวา่ 92 % ของพยาบาลยอมรับการท าการุณยฆาตในผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีไม่สามารถ
ควบคุมอาการปวดหรือในภาวะซึมเศร้า มี 57% ท่ียอมรับการใช้ยาท่ีท าให้เสียชีวิตในผูป่้วยซ่ึงไม่
สามารถรับรู้เก่ียวกบัการตดัสินใจแลว้  มี 70% เช่ือว่า การท าการุณยฆาตท่ีหลีกเล่ียงการดูแลแบบ
ประคบัประคอง  มี 90% ของพยาบาลทั้งหมดท่ีคิดท าการุณยฆาตดว้ย แมว้า่ 61% ท่ีไม่เห็นดว้ยกบั
การฉีดยาให้เสียชีวิตท่ีเป็นงานของพยาบาล มี 43% มีการเตรียมตวัท่ีจะท าส่ิงเหล่านั้น มีพยาบาลท่ี
เคร่งศาสนานอ้ยคนท่ียอมรับการกระท าน้ีมากกวา่คนท่ีไม่เคร่งศาสนา มีพยาบาลรุ่นเก่าท่ีเช่ือในการ
ดูแลแบบประคบัประคองมากกวา่เป็นการป้องกนัการขอท าการุณยฆาตในผูป่้วยท่ีเข่าสู่ระยะวิกฤต
จนกระทัง่เสียชีวิต ในผูห้ญิงและสถานพยาบาลมีการโนม้เอียงมากกวา่ผูช้ายและโรงพยาบาลและ
เนิร์ซซ่ิงโฮมเพื่อฉีดยาใหเ้สียชีวติได ้โดยสรุปมีการสนบัสนุนจากพยาบาลในการท าการุณยฆาตใน
ผูป่้วยระยะสุดทา้ยและรวมไปถึงการรับปรึกษาในผูท่ี้ตอ้งการท าการุณยฆาต 

    Attitudes towards euthanasia among Greek intensive care unit physicians and nurses
(2015) ทศันคติเก่ียวกบัการุณยฆาตของแพทยแ์ละพยาบาลในหน่วยดูแลผูป่้วยวกิฤตในกรีก (2015) 
มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาทศันคติของแพทยแ์ละพยาบาลเก่ียวกบัการท าการุณยฆาต โดยศึกษาใน
แพทย ์39 คน พยาบาล 107 คน พบวา่ 52% ของการท าการุณยฆาตเป็นการระงบัและหยุดการรักษา 
ขณะท่ี 15% มีการจ ากดัการช่วยชีวิตและกวา่หลายคร้ังของการท าการุณยฆาตดว้ยกบัการกระท านั้น 
ในระยะสั้นๆของกระบวนการท าให้เสียชีวิตโดยแพทยมี์เพียงหน่ึงส่วนเท่านั้นท่ีเป็นการท าการุณย
ฆาตท่ีถูกตอ้ง ขณะท่ี 59% ของแพทยแ์ละ 64% ของพยาบาลสนบัสนุนการท าการุณยฆาต  

     Concerns About End-of-Life Care and Support for Euthanasia in Boston, 
Massachusetts, USA (2009)  การตระหนกัรู้เก่ียวกบัการดูแลระยะสุดทา้ยและการสนบัสนุนการุณย
ฆาตในบอสตนั แมสซาชูเซส สหรัฐอเมริกา (2009) พบวา่ ประชาชนสนบัสนุนการท าการุณยฆาตท่ี
เป็นการรู้จักตามท่ีลักษณะกลุ่มประชากร อย่างไรก็ตามมีน้อยคนท่ีรู้เก่ียวกับการสนับสนุน
ความสัมพนัธ์การตระหนกัรู้และเก่ียวกบัอารมณ์ จิตใจ และภาวะเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบของการ
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ดูแลระยะสุดทา้ย การศึกษาน้ีใชข้อ้มูลในปี คศ 1998 ส ารวจสังคมทัว่ไป ผลออกมาวา่มีกระบวนการ
สนบัสนุนส าหรับสิทธิของแพทยใ์นการจดัตั้งส าหรับผูป่้วยระยะสุดทา้ย การตระหนกัรู้การพึ่งพามี
กระบวนการท่ีติดตาม ดงัน้ี 1) มีการตระหนักรู้เก่ียวกบัอารมณ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสู่การดูแล
ระยะสุดท้ายส าหรับสมาชิกครอบครัว  2) มีความกังวลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการ
เจ็บป่วยยระยะสุดทา้ย 3) ตระหนกัรู้เก่ียวกบัการปวดในระยะสุดทา้ยของชีวติ 4) กงัวลวา่จะเสียเงิน
หรือการท าประกนัว่าจะมีผลต่อการดูแลระยะสุดทา้ย  5) เช่ือว่าการเคร่งครัดในสังคมจะช่วยใน
ระยะสุดทา้ยของชีวิต เช่ือวา่มีผลกระทบของการตระหนกัรู้เก่ียวกบัการสนบัสนุนส าหรับการท ากา
รุณยฆาต การประมาณส าหรับลกัษณะกลุ่มประชากร 70.6% ท่ียอมรับการท าการุณยฆาตในผูป่้วย
ระยะสุดท้าย มีการวิเคราะห์ การตระหนักรู้ทางอารมณ์กับสมาชิกครอบครัว ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและการดูแลสุขภาพนอ้ยเพราะวา่ขาดการท าประกนัท่ีดูเหมือนจะสนบัสนุนการท าการุณย
ฆาต  โดยสรุปภาวะทางอารมณ์และภาวะทางเศรษฐกิจเก่ียวการดูแลผู ้ป่วยระยะสุดท้ายมี
ความสัมพนัธ์กบัการสนบัสนุนการท าการุณยฆาต   
 The issue of euthanasia in Greece from a legal view point (2009) กรณีของการุณยฆาต
ในกรีกจากมุมมองทางกฎหมาย (2009) พบวา่ ในสังคมกรีกสมยัใหม่ ปรากฏวา่มีแนวทางป้องกนั
เก่ียวกบัการุณยฆาตทางกฎหมายโดยยงัมีทศันคติดา้นลบ ผลวิจยัพบว่ามีการท าการุณยฆาตมาใช้
แบบลบัๆ จากท่ีมีกฎหมายแต่ไม่ไดร้ะบุเฉพาะ ซ่ึงรัฐบาลหลีกเล่ียง ตามท่ีกล่าวมาแลว้นั้นมุมมอง
หลกัมีนกักฎหมายอาญาท่ีพิจารณาการท าการุณยฆาตภายใตเ้ง่ือนไขท่ีปลอดภยั ภายใตพ้นัธสัญญา
ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการเพิ่มเติมกฎหมายอีก 
 Active euthanasia and physician-assisted suicide :the German discussion (2012)  การ
สนทนาเก่ียวกับการท าการุณยฆาตเชิงรุกและการช่วยเหลือให้ผูป่้วยฆ่าตวัตายในคนเยอรมัน
(2012)โดยแพทย์ท่ีท าในเนเธอร์แลนด์และเบลเยี่ยมและการปฏิเสธการท าการุณยฆาตอย่างถูก
กฎหมาย จากพฤติการณ์ท่ีเจ้าหญิงไดอาน่าเสียชีวิตมีเหตุผลจากการกระท าส าหรับการกลับมา
พิจารณาในเยอรมนั ทัว่โลกต่างอภิปรายเก่ียวกบัการท าการุณยฆาตเชิงรุก ท่ีมนัเร่ืองเฉพาะของ
นิติเวชศาสตร์ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งเต็มท่ีในการสนทนาน้ี มีการส ารวจจากจุดเร่ิมตน้ของนิติเวช
ศาสตร์ว่าด้วยศพัท์บญัญติัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการุณยฆาตในเยอรมนั กฎหมายน้ีจะรวม
แนวทางปฏิบติัและบรรยายเก่ียวกบัการเพิ่มการยอมรับการท าการุณยฆาตเชิงรุก โดยประชาชนชาว
เยอรมนัเอง ความเห็นหลกัเก่ียวกบัการท าการุณยฆาตได้ถูกท าให้เป็นรูปแบบของกฎหมายเหตุ
เพราะวา่เข่ือนท่ีเหลืออยูร่ะเบิดและปิดลง ท่ีผา่นมามีการฆ่าต่อเน่ืองโดยพยาบาลในโรงพยาบาลและ
ท่ีบา้น ส าหรับผูสู้งอายุทัว่โลกเห็นดว้ยกบัความคิดเห็นท่ีพูดถึงระยะสุดทา้ยอยา่งมีขั้นตอน รวมไป
ถึงการพิจารณาภาวะอารมณ์กลไกทางอายุรกรรมและกลวัความเจ็บปวดดงัเช่นชีวิตท่ีไม่ดี เป็นการ
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ประหยดัค่าใชจ่้ายทางการแพทยแ์ละคงไวซ่ึ้งการท าพินยักรรมชีวิตท่ีมีการพิจารณาทางจริยธรรม
โดยรวมผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทย์ ดงันั้นผูท่ี้เช่ือมัน่ในแพทยท์ัว่โลก ในเยอรมนัยงัมีประวติัท่ีเป็น
พิเศษในเร่ืองฆาตกรรมหมู่ในยคุนาซี มีการจดัตั้งมูลนิธิเก่ียวกบัการท าการุณยฆาตเชิงรุก เพราะเช่ือ
วา่มีการรับไดก้บัการตายท่ีมีการสัญญาไวแ้ลว้ 
 Euthanasia in the time of Nazi German(2014) การุญยฆาตในยคุนาซีเยอรมนั: บาดแผล
ท่ียงัคงเจ็บปวด (2014) หากกล่าวถึงอาชญากรรมท่ีรัฐบาลนาซีเยอรมนัก่อข้ึนในสมยัสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 คนส่วนใหญ่อาจนึกถึงการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุชาวยิว และคงมีคนจ านวนไม่มากนกัท่ีจะคิดถึง
อาชญากรรมท่ีพรรคนาซีไดก้ระท าต่อพี่นอ้งเช้ือชาติเดียวกนัโดยใชน้โยบายการุณยฆาต ในเวลานั้น
พรรคนาซีไดแ้บ่งประชากรในสังคมเยอรมนัเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ประชากรกลุ่มท่ี “มีค่า” และ“ไร้ค่า” 
ปัจจยัหลกัในการแบ่งไดแ้ก่ความสามารถในการท างาน กล่าวคือ บุคคลท่ีมีสุขภาพดีและท างานรับ
ใชป้ระเทศชาติไดอ้ยา่งเต็มท่ีเท่านั้นจึงจะถือวา่เป็นประชากรท่ีมีค่าส่วนประชากรท่ี “ไร้ค่า” ไดแ้ก่
ประชากรท่ีป่วยและไม่สามารถท างานได ้พรรคนาซีจะก าจดับุคคลเหล่าน้ีโดยใชน้โยบายการุณย
ฆาต ซ่ึงพรรคพยายามใชม้าตรการหลายอยา่งเพื่อท่ีจะสร้างความชอบธรรมให้กบันโยบายของตน 
แต่ก็ลม้เหลวในท่ีสุด ความโหดร้ายของนโยบายการุณยฆาตท าให้นโยบายน้ีเป็นบาดแผลท่ีฝังลึกใน
จิตใจของชาวเยอรมนั ทั้งมีผลต่อการถกเถียงเร่ืองการุญยฆาตในปัจจุบนัดว้ย 
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บทที ่3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของแพทยด์า้นกฎหมายและ
การแพทยต์ามพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12 และเพื่อศึกษาแนวทางปฏิบติั
ด้านกฎหมายและการแพทย์ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12 ใน
โรงพยาบาลศิริราชและศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก โดยมีขั้นตอนด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

           3.1. กลุ่มเป้าหมายในการวจิยั 
           3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
           3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
           3.4 การประมวลผลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1. กลุ่มเป้ำหมำยในกำรวจัิย 

กลุ่มเป้าหมายในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลแบบเจาะจง(purposive sampling) 
ท่ีเป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญดา้นการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยและประคบัประคองและดา้นบ าบดั
ความปวดในโรงพยาบาลศิริราช และศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก มหาวทิยาลยัมหิดล  

โดยเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตร์บณัฑิตหลกัสูตร 6 ปี และศึกษาต่อแพทย์
เฉพาะทางหลกัสูตร 3 ปีมาแลว้ และศึกษาหลกัสูตรต่อยอดดา้นประคบัประคองและหรือดา้นระงบั
ปวดหลกัสูตร 1 ปีมาแลว้ อีกทั้งมีประสบการณ์การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยมาแล้วอย่างน้อยเป็น
เวลา 1 ปี  

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในคร้ังน้ี เป็นทั้งหมดของกลุ่มประชากรท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั มี
รายละเอียด ดงัน้ี 

1. แพทยจ์ากศูนยบ์ริรักษ ์โรงพยาบาลศิริราช จ านวน 4 ท่าน จากท่ีสังกดัทั้งหมด 6 
ท่าน มี 2 ท่านลาศึกษาต่างประเทศ  

2. แพทยจ์ากหน่วยบริบาลบรรเทา ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก จ านวน 6 ท่าน  
                       รวมกลุ่มเป้าหมายท่ีใชศึ้กษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นทั้งหมด 10 ท่าน 
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3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือ

การวจิยั โดยเนน้การสนทนาท่ีมีจุดมุ่งหมายชดัเจน เพื่อความเขา้ใจระดบัลึกในประเด็นการวจิยั โดย
ผูว้จิยัไดก้  าหนดประเด็นสัมภาษณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั เพื่อเป็นแนวทางในการ
สัมภาษณ์และสามารถปรับเปล่ียนข้อค าถามได้ตามความเหมาะสม ซ่ึงเป็นเทคนิคและ
กระบวนการวิจยัคุณภาพท่ีมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการน ามาใช้ในการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล 
โดยเฉพาะเป็นผูท่ี้มีความรู้และความช านาญหรือมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีด าเนินการวิจยั โดย
กระบวนการเช่นน้ีจะเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีความรู้ความช านาญหรือมีความเช่ียวชาญสามารถแสดง
ความคิดเห็นหรือทรรศนะไดอ้ยา่งหลากหลายในทุกแง่มุม โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

           1. การท าหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุข ตามท่ีบญัญติัไว้
ในมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เป็นการแสดงการเจตนาฆ่าตวัตายใช่
หรือไม่ อยา่งไร 

           2. การท าตามพินยักรรมชีวิตท่ีผูป่้วยตอ้งการ เป็นเมตตามรณะ( Mercy killing) หรือ
การุณยฆาตใช่หรือไม่ อยา่งไร 

           3. การท าตามความประสงค์ของผูป่้วยตามพินยักรรมชีวิต แพทยจ์ะถูกกล่าวหาวา่
ทอดทิ้งผูป่้วยหรืองดเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีหรือไม่ อยา่งไร 

           4. ตามความคิดเห็นของท่าน ผูป่้วยลกัษณะเช่นไรท่ีเรียกวา่ “วาระสุดทา้ยของชีวติ ” 
          5. ท่านมีหน้าท่ีจะตอ้งไปตรวจสอบหรือไม่ว่า พินัยกรรมชีวิตหรือหนังสือแสดง

เจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทา้ยของชีวิต
หรือเพื่อยติุการทรมานจากการเจบ็ป่วยเป็นของจริงหรือปลอม อยา่งไร 

 
3.3 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
           1. ผูว้จิยัไดศึ้กษาต ารา เอกสาร บทความวชิาการ ทฤษฏีหลกัการต่างๆและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อเก็บขอ้มูลไดค้รอบคลุมวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
           2. ด าเนินการยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนส่วนกลางมหาวิทยาลยัมหิดลและคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล เพื่อขออนุญาตก่อนเขา้เก็บรวบรวมขอ้มูล และไดรั้บอนุมติัการพิจารณารับรองจริยธรรม
การวจิยัในคน โดยมีการรับรองเลขท่ี MU-CIRB 2016/067.2504 
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          3. ผูว้ิจยัน าแบบยินยอมเข้าร่วมการวิจยัและแบบขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลท่ี
ไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนของมหาวทิยาลยัมหิดล ไปติดต่อขอเขา้
เก็บขอ้มูลและนดัหมายผูใ้หข้อ้มูลวจิยัดว้ยตนเองก่อนเขา้เก็บขอ้มูล 

          4.  ด าเนินการสัมภาษณ์เป็นการส่วนตวัและเก็บขอ้มูลวิจยัดว้ยการบนัทึกเสียงดว้ย
เคร่ืองบนัทึกเสียง 

          5. ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีจากการสัมภาษณ์มาท าการถอดเทปบทสัมภาษณ์ เรียบเรียงและ
น าขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่างๆมาวเิคราะห์กบัทฤษฏีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปและอภิปรายผล 

 
3.4 กำรประมวลผลและกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการน าขอ้คิดเห็นท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั โดยการ
บรรยาย พรรณนาและอธิบายให้เห็นถึงขอ้คิดเห็น ทศันคติ หลกัการแนวคิดและขอ้เท็จจริงท่ีผูใ้ห้
สัมภาษณ์ไดก้ล่าวหรือแสดงความคิดเห็นนั้น วา่ปัจจุบนัมีรูปแบบหรือแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบั
การท าพินยักรรมชีวติ อีกทั้งประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งดา้นกฎหมายและการแพทยต่์างตามพระราชบญัญติั
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12 ในโรงพยาบาลศิริราชและศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก มา
วเิคราะห์กบัทฤษฏีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษามา ซ่ึงการวเิคราะห์จะท าให้ไดท้ราบแนว
ทางการปฏิบติัและทราบว่ามีปัญหาดา้นใด เม่ือไดข้อ้มูลและผา่นการวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้ ผูว้ิจยัท า
การอภิปรายขอ้คน้พบและสรุปผลการวิจยัเพื่อให้เห็นค าตอบท่ีชดัเจน รวมถึงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
แนวทางปฏิบติัดา้นกฎหมายและการแพทยท่ี์สอดคลอ้งตามพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2550 มาตรา 12 
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บทที ่4 

ผลกำรวจัิย 

การวิจยัเร่ือง แนวทางการปฏิบติัด้านกฎหมายและทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ในโรงพยาบาลศิริราชและศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก ใชว้ิธีการเก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก( In-dept Interview) ประกอบกับการทบทวนเอกสารและ
งานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้อง น าข้อมูลมาศึกษาและเพื่อ รับทราบแนวทางปฏิบัติ เ ก่ียวกับการใช้
พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12    

ทั้งน้ี ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการศึกษาเชิงคุณภาพตามวตัถุประสงค์การวิจยั ไดว้่าแพทยมี์
ความรู้ความเขา้ใจดา้นสิทธิตามกฎหมาย สิทธิการตายในทางการแพทยเ์ก่ียวกบัพระราชบญัญติั
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12 เหมือนกนัทั้ง 10 ท่าน และแนวทางปฏิบติัดา้นกฎหมายและ
การแพทยต์ามพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12 ในโรงพยาบาลศิริราชและศูนย์
การแพทยก์าญจนาภิเษก มี 2 แนวทางปฏิบติัเหมือนกนัทั้ง 10 ท่าน 

ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 นั้น ไม่ถือวา่
เป็นการฆ่าตวัตาย ไม่เป็นเมตตามรณะหรือการุณยฆาต และหากแพทยห์รือบุคลากรทางสุขภาพท า
ตามความประสงค์ของผูป่้วยตามพินยักรรมชีวิต(Living will) ก็จะไม่ถูกกล่าวหาว่าทอดทิ้งผูป่้วย
หรืองดเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีเม่ือผูป่้วยนั้นอยูใ่นวาระสุดทา้ยของชีวิตแต่ก็ยงัมีขอ้ขดัแยง้อยูว่า่ วาระ
สุดทา้ยคืออาการเช่นใด และใครมีหนา้ท่ีจะตอ้งไปตรวจสอบหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับ
บริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทา้ยของชีวิต หรือเพื่อยติุการทรมานจาก
การเจบ็ป่วยเป็นของจริงหรือปลอม โดยมีรายละเอียดเรียงตามล าดบัดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของแพทย์ด้านกฎหมายและการแพทย์ตามพระราชบัญญติั
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12 

2. เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านกฎหมายและการแพทย์ตามพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 ในโรงพยาบาลศิริราชและศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก 
 
1. ควำมคิดเห็นของแพทย์ด้ำนกฎหมำยและกำรแพทย์ตำมพระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.
2550 มำตรำ 12 
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การขอตายอยา่งสงบถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล และไม่ไดเ้ป็นประเด็นถกเถียงในสังคมไทยมา
ก่อน จนกระทัง่หลงัการเกิดข้ึนของพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 ระบุถึง
การขอตายท่ีเก่ียวกับสิทธิการตายอย่างสมศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยโ์ดยปราศจากเคร่ืองมือทาง
การแพทยห์รือนอนน่ิงเป็นผกัอยู่บนเตียง เป็นทางเลือกท่ีกฎหมายยอมรับให้สามารถท าได ้และ
แพทยท์่านหน่ึงคิดวา่ เป็นสิทธิของผูป่้วยท่ีสามารถท าได ้ไม่ถือวา่เป็นการฆ่าตวัตาย กรณีเป็นโรคท่ี
รักษาไม่หาย แต่ละคนมีเหตุผล ความจ าเป็นต่างกนั มีความคาดหวงัต่างกนั ผูป่้วยสามารถขอใช้
สิทธิการตายได ้

        “...ท่ีจริงก็เป็นสิทธิของเค้านะ คือไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตาย คือถ้าเป็นโรคท่ีรักษาไม่
หาย คือแต่ละคนมีความจ าเป็นไม่เหมือนกัน มีความคิดไม่เหมือนกัน มีความคาดหวังไม่เหมือนกัน 
ฉะนั้นกเ็ป็นสิทธิของเค้าหรือของแต่ละคนท่ีสามารถท าได้...” 

                                                                                           ความคิดเห็นท่ี  1 
 
การท่ีผูป่้วยมีสิทธิตดัสินใจใชสิ้ทธิไดน้ั้น สามารถท าไดเ้ม่ือมีสติสัมปชญัญะดีเท่านั้น จึง

เป็นการตดัสินใจอยา่งรอบคอบแลว้ และรับรู้และทราบถึงผลการตดัสินใจ โดยไม่ถือวา่เป็นการฆ่า
ตวัตาย ไม่เป็นความผดิทางกฎหมาย 

        “... คนเราจะมีสิทธิตัดสินใจเม่ือมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน นั่นคือส่ิงท่ีเค้าตัดสินใจ
มาแล้ว และเค้ารับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึน้กับเขา คือแปลว่าต้องตายแน่นอน เค้ายอมรับ เค้าเลือกแล้วท่ี
จะตายอย่างสงบ ไม่ต้องการอะไรแล้ว คิดว่าเป็นการวางแผนล่วงหน้าก่อนตายมากกว่า ไม่เป็นการ
ฆ่าตัวตาย กไ็ม่น่าจะมีความผิดนะ...” 

                                                                                           ความคิดเห็นท่ี 2 
 
การท่ีผูป่้วยตดัสินใจไม่รับการรักษาเพราะรู้วา่รักษาอยา่งไร ก็ไม่หาย เพียงแต่ยืดเวลาการ

ตายออกไป จึงขอให้แพทย์ช่วยไม่ให้ทรมาน ถือเป็นสิทธิท่ีผูป่้วยสามารถท าได้โดยการเขียน
พินยักรรมชีวติไวใ้หค้นใกลชิ้ดรับทราบ ซ่ึงไม่ใช่การท าการุณยฆาต 

        “...คิดว่าไม่ใช่การฆ่าตัวตาย เพราะการท่ีจะท าเค้าต้องรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรครุนแรง 
ถึงรักษาไปก็ต้องเสียชีวิตอยู่ ดี เพราะส่วนมากคนก็ไม่มีใครอยากตาย ถ้าเป็นโรคเล็กน้อยก็คงไม่
เขียนพินัยกรรมชีวิต คือมันยากต่อการรักษา รักษาไม่หาย มันกเ็ป็นสิทธิของเค้าท่ีจะท า กเ็ลยคิดว่า
ไม่ใช่การท าการุณยฆาตค่ะ...” 

                                                                                           ความคิดเห็นท่ี  3 
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การท าพินยักรรมชีวิตหรือ Living Will เป็นสิทธิของผูป่้วยในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์
รับบริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติความ
ทรมานจากการเจ็บป่วย และเจตนาสะทอ้นให้เห็นถึงการเคารพและปกป้องในความปรารถนาของ
ผูป่้วยในวาระสุดทา้ยของชีวิต ซ่ึงประสงคท่ี์จะเสียชีวิตตามธรรมชาติหรือตอ้งการ“การตาย”อยา่งมี
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์โดยดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยแบบประคบัประคอง (Palliative Care) เป็นกา
รุณยฆาตแบบอ้อม( Passive Euthanasia) ซ่ึงต่างจากการท าเมตตามรณะ(Mercy Killing) หรือ 
(Active Euthanasia)  
          “...ไม่เป็นการฆ่าตัวตาย เพราะคนไข้ท่ีท า Living Will เป็นคนไข้ท่ีมีโรคท่ีคุกคามต่อ
ชีวิตอยู่แล้ว และไม่มีการรักษาอ่ืน เราถึงได้ใช้ Living Will ซ่ึงการท า Living Will ของในประเทศ
ไทยเราใช้แนวทาง Passive Euthanasia เท่านั้น Mercy killing คือ Active Euthanasia...” 

                                                                                           ความคิดเห็นท่ี  4      
  
การท าพินยักรรมชีวิต( Living Will) ไม่ถือเป็นการฆ่าตวัตาย เป็นการแจง้ความประสงค์

หรือความตอ้งการนั้นกบัแพทยเ์ก่ียวกบัแนวทางการรักษากบัตนเม่ืออยูใ่นวาระสุดทา้ยแลว้ ซ่ึงไม่
เป็นการฆ่าตวัตาย     

        “...คิดว่าไม่ใช่การฆ่าตัวตาย เพราะการเขียน living will มนัไม่ได้เป็นการท าให้เขาตาย 
การท า living will มันเป็นการแสดงเจตนาของคนไข้เองมากกว่าว่า พอถึงภาวะหน่ึงท่ีเค้าคิดว่าไม่
สามารถรักษาตัวโรคเค้าได้ เค้าจะให้ทางการแพทย์ช่วยเหลือได้มากแค่ไหน...” 

กล่าวต่ออีกวา่ 
        “...ในความคิดผม คิดว่าเป็นคนละแบบกับการุณยฆาต เพราะอันนั้นเป็นการท่ีเรา

ตัดสินใจให้คนไข้ ส่วน Living Will เป็นการท่ีคนไข้เลือกว่าจะให้เราท าแบบนี้ อย่างท่ีคนไข้
ตัดสินใจไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ ไม่ป๊ัมหัวใจ อย่างนี ้กไ็ม่ได้หมายความว่าเค้าจะต้องตายโดยทรมาน 
ไม่ได้หมายความว่าเค้าไม่ได้รับการรักษาใดๆ อย่างเช่นการไม่ใส่ท่อช่วยหายใจเรากไ็ม่ได้ปล่อยให้
คนไข้นอนเหน่ือยหรือหอบ เราก็มีการรักษาประคับประคองตามอาการไปอยู่  แต่เร่ืองการไม่ป๊ัม
หัวใจ กเ็ป็นการท่ีคนไข้เค้าเลือกแล้วว่าจะไม่ทรมานเพ่ือยือ้ชีวิตเค้า อีกท้ังการท าตามความประสงค์
ของผู้ ป่วย ตั้งแต่ท่ีท างานมาก็ไม่เคยเกิดปัญหาเพราะส่วนใหญ่จะมีการสร้าง Relationship ก่อน
ตั้งแต่ต้น แล้วจริงๆกมี็น้อยท่ีคนไข้ถือLiving Will มาด้วย ส่วนใหญ่กเ็ป็นการคุย ณ ตรงนั้น...”                                                                                     

                                                                                               ความคิดเห็นท่ี  5 
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สิทธิของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการสาธารณสุข ทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีจะไดรั้บการ
รักษาพยาบาลและการดูแลดา้นสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ การเขียนพินยักรรมชีวิต(Living Will) 
ไว้จึงเป็นแนวทางให้แพทย์ได้เดินไปในแนวทางของ Passive Euthanasia เป็นการดูแลแบบ
ประคบัประคอง (Palliative Care) ตามอาการท่ีเกิดข้ึน บรรเทาความเจ็บปวดให้แก่ผูป่้วย และช่วย
ใหเ้ขาไดจ้ากไปอยา่งสงบตามวถีิแห่งธรรมชาติ แต่ถา้โรคหรือการเจบ็ป่วยนั้นสามารถรักษาให้หาย
ได ้แพทยจ์ะไม่ท าตามความตอ้งการนั้น เพราะถา้ท าตามจะเป็นการฆ่าผูอ่ื้น 

         “...คิดว่ามันขึน้อยู่กับ condition ของคนไข้ ว่าถ้าเค้าท าในภาวะโรคตรงนั้นมันเป็น
โรคท่ีรักษาไม่หายอยู่แล้ว เป็นวาระสุดท้ายอยู่แล้ว ก็ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตาย ก็ถือว่าเ ป็นการ
เสียชีวิตอย่างสงบน่าจะดีกว่า เป็นการไม่ยือ้ชีวิตอย่างนีดี้กว่า และถ้าโรคตรงนั้นมันรักษาหายเราก็
ไม่ท าตามนั้น เพราะถ้าเราท ามนักจ็ะถือว่าเป็นการฆ่าเค้าให้ตาย...” 

และกล่าวต่ออีกวา่  
         “...ถ้ามีใครบอกว่าการท าตาม Living will ท่ีผู้ ป่วยต้องการเป็น Mercy killing หรือกา

รุณยฆาตนั้น หมอคิดว่ามันน่าจะเป็นคนละอย่างกันนะคะ เพราะว่าการท่ีเราท าตาม Living will ท่ี
คนไข้เขียนมาเท่าท่ีเข้าใจคือ การท่ีให้เค้าได้เสียชีวิตตามตัวโรคท่ีมนัเป็นไป ไม่ใช่ว่าเราย่ืนมือเข้าไป
ท าให้คนไข้เสียชีวิต เช่นการให้ยา แต่กจ็ะมีให้ยาแก้ปวดไม่ให้ทรมานจากตัวโรคของเค้า ให้เค้าจาก
ไปอย่างสงบมากกว่า คิดว่าไม่ใช่การุณยฆาตค่ะ...” 

                                                                                           ความคิดเห็นท่ี  6      
 
ถือวา่เป็นการท าตามความประสงคข์องผูป่้วย คือไม่นวดหวัใจ ไม่ช่วยชีวิต อาจมีบางคนท่ี

มองวา่เป็นการท าการุณยฆาต แต่ถือวา่เป็นการท าตามความประสงคผ์ูป่้วย 
      “...มันคือการท าตามความประสงค์ของคนไข้ คือปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติ คือเอา

ค าว่าช่วยให้ตายเร็วขึน้ มันกค็วามหมายไม่ค่อยดี แต่อย่างการป๊ัมหัวใจบางทีกต็ายอยู่ดี แต่กย็อมรับ
ได้นะ ถ้าเค้ามี Living will มา ไม่ให้ป๊ัมหัวใจ แล้วเราท าตามหรือว่าจะมีใครมาว่าท าการุณยฆาตก็ได้
นะ แต่เรากถื็อว่าได้ท าตามความต้องการของเค้าไง...” 

                                                                                           ความคิดเห็นท่ี  7 
 
ไม่ถือเป็นการฆ่าตวัตาย เพราะคนท่ีเขียนพินยักรรมชีวิต( Living Will) เป็นผูป่้วยท่ีมีโรค

คุกคามท่ีไม่สามารถรักษาได ้ถึงเขียนพินยักรรมชีวติ( Living Will) 
       “...ไม่เป็นการฆ่าตัวตาย เพราะคนไข้ท่ีท า living will เป็นคนไข้ท่ีมีโรคท่ีคุกคามต่อ

ชีวิตอยู่แล้ว และไม่มีการรักษาอ่ืน เราถึงได้ใช้ living will...” 
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                                                                                           ความคิดเห็นท่ี 8 
 
การท าตามพินยักรรมชีวิต (Living will) ท่ีผูป่้วยตอ้งการถือเป็นแบบการุณยฆาตทางออ้ม    

( Passive Euthanasia) ไม่ใช่เมตตามรณะ (Mercy Killing) การท่ีผูป่้วยน าพินัยกรรมชีวิต( Living 
Will) มาเป็นการแค่แสดงเจตจ านงของผูป่้วยวา่ไม่อยากยื้อชีวิตต่อไปโดยทรมาน ไม่ไดแ้ปลว่าไม่
อยากรักษา แต่ไม่อยากท าอะไรท่ีตอ้งเจ็บปวดกบัตนเองแค่นั้น และการท าตามความประสงค์ของ
ผูป่้วย ยงัไม่เคยถูกวา่วา่ทอดทิ้งผูป่้วย เพราะส่วนใหญ่จะพดูคุย จนถึงเวลาใกล้ๆ เสียชีวติ ดงัค ากล่าว 

        “...การท าตาม Living will ท่ีผู้ ป่วยต้องการเป็น Mercy killing หรือการุณยฆาตใช่
หรือไม่นั้น ส าหรับหมอคิดว่า ไม่เหมือนกันเพราะการุณยฆาตมันเป็นการท่ีคนไข้มาขอให้หมอท า
อะไรสักอย่างให้คนไข้ตาย แต่การท่ีเค้าถือ Living Will มามันเป็นการแค่แสดงเจตจ านงของคนไข้
แค่ว่าเค้าไม่อยากยือ้ชีวิตต่อไปโดยทรมาน ไม่ได้แปลว่าเค้าไม่อยากรักษา แต่แค่เค้าไม่อยากท าอะไร
ให้ Aggressive กับตัวเองแค่นั้นเอง และการท าตามความประสงค์ของผู้ป่วย หมอยังไม่เคยถูกว่าว่า
ทอดทิ้งผู้ ป่วย เพราะส่วนใหญ่จะคุยแม้ถึงเวลาใกล้ๆเสียชีวิตมา ก็จะคุยว่าเค้ายังต้องการท าตามท่ี
คนไข้แสดงเจตจ านงเอาไว้มัย้...” 

ไม่เป็นการฆ่าตวัตาย เป็นทางเลือกของผูป่้วยท่ีสามารถก าหนดวธีิการเสียชีวติของตนเอง 
      “...ไม่คิดว่าเป็นการฆ่าตัวตาย คิดว่าเหมือนเป็นทางเลือกของคนไข้ท่ีเค้าจะสามารถ

ก าหนดวิธีการเสียชีวิตของเค้าได้ด้วยตัวเอง...” 
                                                                                            ความคิดเห็นท่ี  9 
 
ถือเป็นสิทธิของผูป่้วยท่ีจะไม่รับบริการสาธารณสุข แต่ปัจจุบนัส่วนใหญ่ผูป่้วยไม่ทราบวา่

ตนเองป่วยเป็นอะไร เช่น ถา้เป็นมะเร็งญาติหรือลูกจะไม่ใหบ้อกผูป่้วยวา่เขาเป็นโรคอะไร จึงไม่ได้
ตดัสินใจดว้ยตนเอง เป็นผูดู้แลเป็นผูต้ดัสินใจแทน 

      “...จริงแล้วคิดว่ามันเป็นสิทธิของตัวเองมากกว่าว่าจะท าหรือไม่ท าจะรับหรือไม่ รับ
บริการอะไร มันเป็นสิทธิของท่ีจะเลือกว่าจะรับหรือไม่รับอะไรภายใต้เง่ือนไขท่ีเค้ารู้ว่าเป็นอะไร 
แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่คนไข้จะไม่รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นอะไร เช่น ถ้าเป็นมะเร็งญาติหรือลูกจะไม่ให้
บอกคนไข้ว่าเขาเป็น ส่วนใหญ่กจ็ะไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเอง...” 

ยงัมีประเด็นท่ีวา่แลว้จะทราบหรือมีเกณฑ์อยา่งไรท่ีเรียกวา่ “ระยะสุดทา้ย” ซ่ึงตามทฤษฎีมี
ระบุไว ้แต่ผูป่้วยบางคนอาจต่างไปจากตวัโรคบา้ง ดงัค ากล่าวของแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญท่านหน่ึงได้
กล่าววา่ 
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       “...วาระสุดท้ายของชีวิต ตามปกติจะมีเกณฑ์ของแต่ละโรคอยู่แล้วว่า เฟสไหนวาระ
สุดท้าย แต่ในบทบาทของหมอ Palliative ท่ีเรา Follow up มาเร่ือยๆอยู่แล้ว เราจะรู้ว่าช่วงนีโ้รคเค้า 
แย่ลง Score drop หรือ Function มนัแย่ลง ตามปกติกจ็ะมีเกณฑ์ว่าโรคมะเร็งเม่ือไหร่ท่ีจะเรียกระยะ
สุดท้าย และถ้าไม่ใช่มะเร็ง เม่ือไหร่ คือ end stage...”                                                                        

                                                                                          ความคิดเห็นท่ี  10 
 
จากผลการสัมภาษณ์ทั้งหมดขา้งตน้สรุปได้ว่า แพทยมี์ความคิดเห็นว่าผูป่้วยมีสิทธิตาม

กฎหมาย โดยสิทธิท่ีจะตาย และมีสิทธิท่ีจะอยู่ รวมถึงมีสิทธิในการท าหนังสือแสดงเจตนาไม่
ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ตามท่ีบัญญัติไวใ้นมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 เม่ือมีสติสัมปชญัญะครบถว้น ซ่ึงแพทยผ์ูรั้กษาคิดวา่ไม่เป็นการฆ่าตวัตาย และ
การท าตามท่ีผูป่้วยเขียนพินยักรรมชีวิตมาไม่ไดเ้ป็นการท าหรือฆ่าเขาให้ตาย การท าพินยักรรมชีวติ
(Living Will) เป็นการแสดงเจตนาของผูป่้วยเอง เม่ือคิดวา่ไม่สามารถรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วย
ได ้โดยใหท้างการแพทยช่์วยเหลือในแนวทางของการุณยฆาตทางออ้ม(Passive Euthanasia) โดยไม่
ใช้เคร่ืองมือต่างๆมายื้อชีวิต  มีการรักษาพยาบาลท่ีกระท าคือ การดูแลแบบประคับประคอง 
(Palliative Care) ตามอาการท่ีเกิดข้ึน บรรเทาความเจ็บปวดให้แก่ผูป่้วย และช่วยให้เขาไดจ้ากไป
อย่างสงบตามวิถีแห่งธรรมชาติตามสิทธิท่ีสามารถร้องขอได ้โดยแพทยมี์ความเห็นตรงกนัทั้ง 10 
ท่าน 
 
2. แนวทำงปฏิบัติด้ำนกฎหมำยและกำรแพทย์ตำมพระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.2550 
มำตรำ 12 ในโรงพยำบำลศิริรำชและศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก 
 เจตนาของบุคคลถือเป็นเร่ืองท่ีผูอ่ื้นต้องเคารพว่าศกัด์ิสิทธ์ิ โดยท่ีการแสดงเจตนาของ
บุคคลเพื่อใช้สิทธิท่ีจะตายนั้น เป็นการแสดงเจตนาโดยมีสติสัมปชญัญะและความเป็นอิสระมาก
น้อยเพียงใด เป็นไปได้ท่ีบางคร้ังบุคคลอาจแสดงเจตนาดังกล่าวเพราะตกอยู่ในสภาพการณ์
บางอย่าง เช่น ได้รับความทรมานอย่างหนักในระหว่างขั้นตอนการรักษา พบว่า การตดัสินใจ
เก่ียวกบัการรักษาน้ี ตอ้งแบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ แนวทางท่ี 1 คือ ผูป่้วยสามารถส่ือสารเองได ้และ
ผูป่้วยท่ีไม่สามารถส่ือสารเองได ้ซ่ึงผูป่้วยท่ีส่ือสารไม่ได ้ถือเป็นไม่มีสติสัมปชญัญะครบถว้นส่วน
ใหญ่ญาติหรือผูดู้แลเป็นคนตดัสินใจเก่ียวกบัขั้นตอนการรักษา บุคคลเหล่านั้นอาจตกใจ กงัวลใจใน
การท่ีจะดูแลในสถานการณ์นั้นๆ ว่าจะต้องท าอย่างไร บวกกับความรู้สึกท่ีเขาเหล่านั้นคิดว่า
จ าเป็นตอ้งทดแทนบุญคุณ ควรดูแลอยา่งเต็มท่ี โดยเฉพาะกรณีผูป่้วยมีสิทธิการรักษาเบิกราชการได ้
หรือไม่มีปัญหาเร่ืองค่าใช้จ่าย ญาติจะแสดงความตอ้งการออกมาชดัเจน อีกทั้งถา้มีคนดูแลหรือพี่
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เล้ียงท่ีมาจากศูนยดู์แลผูสู้งอาย ุก็อาจเกิดแง่คิดท่ีวา่ ถา้ผูป่้วยเสียชีวติไปพี่เล้ียงก็ตอ้งกลบัไปศูนยดู์แล 
ช่วงเวลาท่ีอยูโ่รงพยาบาลจะดูแลผูป่้วยดีมากเลย แนวทางท่ี 2  คือกลุ่มท่ีผูป่้วยรู้สึกตวัดี ผูป่้วยรู้สึก
ว่าตนต้องทนทรมานกับภาวะคุกคามของโรค เพราะฉะนั้นผูป่้วยจะยอมรับและตัดสินใจท า
พินยักรรมชีวิต ( Living Will ) แต่มีอีกเกือบคร่ึงหน่ึงของผูป่้วยท่ีรู้สึกตวัดีท่ียอมรับและมีความสุข
กบัการจากไปทั้งเสียชีวติท่ีบา้น และท่ีมาเสียชีวติท่ีโรงพยาบาล ดว้ยความกลวัเป็นภาระลูกหลานจึง
เลือกมาเสียชีวติท่ีโรงพยาบาล  

        “...การตัดสินใจเก่ียวกับการรักษานี ้ต้องแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีผู้ป่วยไม่สามารถ
ส่ือสารเองได้ และท่ีสามารถส่ือสารเองได้ ซ่ึงกลุ่มท่ีส่ือสารไม่ได้ส่วนใหญ่ก็เป็นของญาติหรือ
ผู้ดูแลมากกว่าท่ีเป็นคนตัดสินใจ เน่ืองจากว่าบุคคลเหล่านั้นมีความตกใจ กังวลใจในการท่ีจะดูแล
ในสถานการณ์นั้นต่อ ว่าจะท าอย่างไร บวกกับความรู้สึกท่ีเค้าคิดว่าเค้าจ าเป็นต้องทดแทนบุญคุณ
ต้องดูแลอย่างเตม็ท่ี โดยเฉพาะถ้าตัวคนไข้เองมีสิทธิการรักษา ไม่ได้มีปัญหาเร่ืองค่าใช้จ่าย ญาติก็
จะแสดงความต้องการออกมาชัดมาก อีกท้ังคนดูแลหรือพ่ีเลี้ยงท่ีมาจากศูนย์ก็เกิดแง่คิดท่ี ว่า ถ้า
คนไข้ส้ินสุดพ่ีเลีย้งกต้็องกลับไปศูนย์ เค้ากจ็ะดูแลคนไข้ดีมากเลย น่ีเป็นความรู้สึกหมอนะ ในขณะ
ท่ีอีกกลุ่มหน่ึง คือกลุ่มรู้สึกตัวดี แบ่งเป็นกลุ่มท่ีเค้าจะรู้สึกทรมาน เพราะฉะนั้นเค้ากจ็ะยอมรับ กจ็ะ
มีอีกเกือบคร่ึงหน่ึงท่ีเค้าคิดว่าเค้ามีความสุขท่ีจะจากไปจากท่ีบ้านตรงนีชั้ดเจน แต่กมี็อีกคร่ึงหน่ึงใน
กลุ่ มท่ีส่ือสารได้ เค้าจะติดความรู้สึกท่ีว่าจะเป็นภาระของคนใกล้ชิด ซ่ึงดูจากพอได้ดูแลท่ี
โรงพยาบาลไประยะหน่ึงเค้ากมี็อยากไปเสียท่ีบ้านมากกว่า แต่ว่าเน่ืองจากเค้ากลัวเป็นภาระเค้ากเ็ลย
เลือกท่ีจะมาเสียท่ีโรงพยาบาล ท้ังท่ีไม่มีปัญหาเร่ืองเงินและกลุ่มมีปัญหาเร่ืองค่าใช้จ่ายมาเก่ียวเค้าก็
เลือกมาเสียท่ีโรงพยาบาล อย่างท่ีศูนย์การแพทย์จะมีบางคนท่ีมีปัญหาทางค่าใช้จ่ายก็จะกลัวเป็น
ภาระลูกหลานมากกว่ากจ็ะเลือกมาเสียท่ีโรงพยาบาลมากกว่า...” 

                                                                                            ความคิดเห็นท่ี 1 
เช่นเดียวกบัแนวคิดในเร่ืองพินัยกรรมชีวิตท่ีแพทย์และสังคมยงัมีมุมมองและทศันคติท่ี

ค่อนขา้งเป็นกงัวลกบัแนวคิดดงักล่าว แต่หากทุกฝ่ายกลบัมาคิดถึงประโยชน์สูงสุดของผูป่้วยและ
หาขอ้สรุปรวมโดยเฉพาะในจุดท่ีตอ้งมีการตดัสินใจตามเจตนาของผูป่้วย จะท าให้ผูป่้วยไดรั้บการ
รักษาท่ีเหมาะสมและไดรั้บการปฏิบติัภายใตก้ารเคารพซ่ึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง หาก
ผูป่้วยไดต้ดัสินใจดว้ยตนเอง แต่มีกรณีท่ีผูป่้วยตดัสินใจแลว้และท าพินยักรรมชีวิตแลว้ แต่ญาติไม่
ทราบหรือไม่ยอมรับ แต่เม่ือได้แพทยอ์ธิบายแนวทางการรักษาแลว้ญาติ ยอมรับได้ เช่นน้ีถือว่า
สมบูรณ์ เช่นค ากล่าวของแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญท่านหน่ึงไดก้ล่าววา่ 

        “...ส่วนใหญ่คนไข้จะไม่รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นอะไร เช่น ถ้าเป็นมะเร็งญาติหรือลูกจะ
ไม่ให้บอกคนไข้ว่าเขาเป็น ส่วนใหญ่ท่ีเจอกจ็ะไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเอง จริงๆแล้วมันกค็งมีปัญหา
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บ้าง ถ้าญาติไม่รับรู้ว่าคนไข้เขียนจดหมายนี ้แต่ถ้าทุกคร้ังเราท าตามความประสงค์ของคนไข้ มันก็
จะมีพยานต่างๆอยู่แล้วมันก็จะจบกระบวนการของเค้า มันก็จะมีไม่เข้าใจอะไรกันบ้างแต่มันกจ็บ
หลังจากท่ีอธิบายให้ญาติรับฟัง ส่วนใหญ่จะเน้นการพูดคุยกันอยู่แล้ว...” 

                                                                                            ความคิดเห็นท่ี 2  
    
ในทางการแพทย์มีหลักจริยศาสตร์ทางการแพทย์และมีเกณฑ์เบ้ืองต้นท่ีจะใช้ในการ

ตดัสินใจเป็นพื้นฐานในการปฏิบติัต่อผูป่้วย หากญาติผูป่้วยและแพทยต์อ้งไดห้ารือทางออกร่วมกนั
หรือท่ีเรียกว่า ตกลงร่วมกนัในครอบครัว(Family Meeting) โดยแพทยต์อ้งให้ขอ้มูลท่ีแท้จริงกบั
ผูป่้วยและญาติเพื่อประกอบการตดัสินใจท าให้สามารถลดความขดัแยง้ระหว่างกันลงได้ ดังท่ี 
แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญท่านหน่ึงไดก้ล่าวถึงเร่ืองพินยักรรมชีวติและการดูแลผูป่้วยระยะทา้ยไวว้า่  

        “...เท่าท่ีมาจะเป็นการคุยตกลงกันหลายๆคนท้ังตัวผู้ ป่วยและญาติ ก็ต้องคุยให้เห็น
พ้องในทางเดียวกันท้ังหมด เพราะถ้าเป็นเราท่ีเห็นดีคนเดียวแล้วญาติไม่เห็นด้วย กเ็ป็นไปไม่ได้อยู่
แล้ว  คิดว่าอยู่ ในภาวะท่ีการรักษานั้นไม่ได้เยียวยาให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เช่น มะเร็งในระยะ
สุดท้ายท่ีไม่มีแนวทางท่ีจะรักษาต่อไปแล้ว แค่เหมือนมีชีวิตเผชิญกับความทรมานรอการเสียชีวิต
ไป คือมนัรักษาไม่หายแล้ว แต่จะเสียชีวิตเม่ือไรบอกไม่ได้ อันนีคื้อวาระสุดท้าย...” 

                                                                                            ความคิดเห็นท่ี 3 
 
  มาตรฐานการรักษาผูป่้วยมีอยู่แล้ว ซ่ึงปกติท าตามมาตรฐานนั้น แต่หากผูป่้วยมีความ

ประสงค์ไม่ให้ช่วยชีวิต หรือไม่ยื้อชีวิต โดยบทบาทความเป็นแพทยผ์ูรั้กษามีความรู้สึกล าบากใจ 
เพราะสุดทา้ยคือปล่อยให้ผูป่้วยเสียชีวิต แต่เม่ือจ าเป็นตอ้งท าตามความตอ้งการ ย่อมตอ้งเป็นโดย
การตดัสินใจร่วมกนัทั้งผูป่้วยและญาติใกลชิ้ด ดงัค ากล่าวของแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญท่านหน่ึงไดก้ล่าววา่ 

        “...โดยปกติคนเป็นแพทย์เม่ือเจอคนไข้กจ็ะมีหลักการช่วย หน่ึง สอง สาม ส่ี การท่ีจะ
ท าตามท่ีคนไข้เจตนานั้นบางทีก็ล าบากใจนะ แล้วถ้าถามว่า Living will กับ Mercy Killing  ต่าง
กันมั้ย คิดว่าจุดหมายปลายทาง คือตายเหมือนกัน เพียงแต่ว่าจะตายแบบไหน และหมอไม่แน่ใจว่า 
บางที การุณยฆาตท่ีคนไข้กต็ัดสินใจว่าจะตายอยู่แล้ว แล้วมาตกลงวิธีตายร่วมกันกับแพทย์บางทีกด็ู
ไม่ต่างกัน ไม่เหมือนกับในต่างประเทศท่ีเขาตัดสินใจมาแล้วว่าขอตาย ขอยาฉีดเพ่ือตาย ซ่ึงถ้าใน
ประเทศไทยหรือท่ีเราเน่ียส่วนใหญ่จะเป็นญาติตัดสินใจร่วมกัน...”     

                                                                                             ความคิดเห็นท่ี 4      
ตามาตรฐานคือแพทยต์อ้งแจง้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงให้ญาติหรือผูป่้วยเขา้ใจเพื่อประกอบการ

ตดัสินใจ ดงัค ากล่าวของแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญท่านหน่ึงไดก้ล่าววา่ 
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       “...ก่อนท่ีจะตกลงท า Living Will เราคุยเยอะมาก คุยจนกว่าญาติหรือผู้ป่วยเข้าใจไม่มี
ข้อสงสัยแล้วและหลักการตัดสินระยะสุดท้ายจะดูจากโรคท่ีเป็นโรคประจ าตัวต่างๆ เช่น End stage 
ของ Malignancy มาด้วยติดเชื้อ เรากจ็ะบอกว่า ติดเชื้อเรารักษาได้นะ แต่อย่างอ่ืนเรารักษาไม่ได้ ถ้า
ติดเชื้อดีขึน้แต่ท่ีมันกระจายไปแล้วไม่ดีขึน้เค้าก็ต้องจากไป หรือสองอายุท่ีมากๆและเป็นโรคท่ี
รุนแรง หรือเป็น Stroke ท่ีรุนแรงหรือเป็น MI จนไม่รู้สึกตัวแล้วหรือ สมองตายไปแล้ว เราก็จะ
แนะน าญาติไปว่าถึงขั้นตอนการดูแลคนไข้ต่อไปว่าต้องดูแลยงัไง ต้องให้เค้าเห็นว่าเค้าจะเจออะไร
ถ้าคนไข้ต้องอายยืุนยาวต่อไป เช่น เค้าต้อง Care suction, NG feeding หรือญาติดูแนวโน้มว่าไม่ไหว
แน่ๆ ท างานในเมือง ลูกคนเดียว เค้ากจ็ะบอกว่า รักษาไม่ไหว กป็ล่อยเค้าไป...” 

                                                                                            ความคิดเห็นท่ี 5 
 
ส าหรับทุกฝ่ายท่ีจะร่วมกนัตดัสินใจ ภายใตข้อ้มูลทางการแพทยท่ี์แทจ้ริงและจะท าให้ลด

ความวิตกกงัวลในการท่ีตอ้งดูแลผูป่้วยในระยะยาวไดต่้อไป แต่ในมาตรา 12 ท่ีบญัญติัไวว้า่ แพทย์
ตอ้งมัน่ใจวา่ผูป่้วยมีสติสัมปชญัญะดี ท าใหบุ้คลากรทางการแพทยจ์  านวนหน่ึงวา่ เง่ือนไขใหม่น้ีสุ่ม
เส่ียงต่อการผดิจรรยาบรรณและผดิกฎหมายได ้ดงัท่ีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญท่านหน่ึงไดก้ล่าวไวว้า่ 

         “...ท่ีศูนย์การแพทย์ ฯ ยังไม่เคยมีปัญหาเพราะว่ามีแนวทางปฏิบัติส าหรับของตัวเอง 
คือ จะต้องหาความต้องการของคนไข้ให้เจอซะก่อน แม้ว่าเค้าจะส่ือสารไม่ได้ ก็ ต้องประเมินให้ได้
ว่าเค้ามีความสุขมากน้อยแค่ไหน คือต้องคุยกับญาติเพราะอันนีคื้อหน้าท่ีเลยท่ีต้องมารายงาน ให้
ญาติเข้าใจว่าส่ิงท่ีต้องท านีคื้ออะไร ยกตัวอย่างเช่น การท าแผลในคนไข้ระยะสุดท้าย คือการท่ีท าให้
คนไข้ไม่ทุกข์ทรมาน ไม่ปวด แต่ไม่ได้หมายความว่าให้แผลนั้นหาย ซ่ึงกจ็ะมีบางรายซ่ึงญาติเข้าใจ
เป็นว่าท าไมไม่พยายามตัดเนือ้ตายนั้นออก เพ่ือให้แผลมันหาย เรากจ็ะบอกกับเค้าว่าศักยภาพของ
เราเป็นการรักษาแบบประคับประคอง ถ้าญาติรับไม่ได้เราก็จะให้ปรึกษากับแพทย์เฉพาะทาง  ใน
ส่วนของการรักษาเตม็ท่ีว่าจะท าอย่างไรต่อ กอ็าจมีบางเคสท่ีเป็น surgery in palliative care แต่ก็มี
ไม่มากท่ีการผ่าตัดจะท าให้เค้าพ้นจากทุกข์ทรมาน ซ่ึงตรงนีเ้ราต้องช่ังน า้หนักให้ได้ระหว่างความ
เส่ียงกับความคุ้มค่าท่ีได้ คนไข้เค้ามีปัญหาปัสสาวะติดเชื้อ ซ่ึงถ้าไม่ท าผ่าตัดเค้ากจ็ะมีไข้ ติดเชื้อ ซ่ึง
การผ่าตัดนั้นไม่เส่ียงเยอะกเ็ลยเลือกท่ีจะท า เพ่ือบรรเทาความทรมาน แต่ว่ารายนั้นเราไม่สามารถรู้
ความต้องการของคนไข้จริงๆว่าต้องการอะไร เพราะส่ือสารไม่ได้...” 

                                                                                            ความคิดเห็นท่ี 6 
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ตามท่ีกฎกระทรวงระบุวา่ แพทยผ์ูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งแน่ใจวา่หนงัสือแสดงเจตนานั้นกระท าโดย
ผูป่้วยขณะมีสติสัมปชัญญะนั้น แพทยมี์หน้าท่ีตอ้งไปตรวจสอบความถูกตอ้งของหนังสือแสดง
เจตนา มีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญท่านหน่ึงไดก้ล่าววา่ 

        “...กต้็องไปตรวจสอบ Living Will ว่าเป็นของจริงหรือปลอมคิดว่าในเบื้องต้น ควร
จะต้องรู้ก่อน อย่างน้อยต้องรู้ว่าคนท่ีเซ็นตรงนั้นเป็นใคร ลูกรึเปล่า เป็นใครก็ควรจะต้องรู้ค่ะ 
เพราะว่าถ้าเป็นคนอ่ืนมาแอบอ้างอาจจะเป็นผลทางกฎหมายอาจท าให้เราเดือดร้อนได้ กค็วรจะต้อง
รู้ และคิดว่าถ้าในอนาคตถ้ามีการใช้ Living Will แล้วเค้าเขียนมานานแล้วอย่างจริงจัง ก็ควรจะมี
หน่วยงานหน่ึงเข้ามาตรวจสอบให้ชัดเจนกค็งดีกว่าให้แพทย์เป็นคนตรวจสอบเอง...” 

กล่าวต่ออีกวา่ 
         “...เร่ืองต้องไปตรวจสอบ Living will ว่าเป็นของจริงหรือปลอม ให้เช็คของจริงของ

ปลอมจะไม่เคยเช็ค แต่ถ้าเอกสารของโรงพยาบาลจะมีตัวเลือกว่าไม่รักษาข้อไหน คือจะเช็คแค่นั้น 
จะดูแค่ว่าอันไหนท่ีเค้าไม่ยอมรับ ไม่เคยย้อนกลับไปดูว่า ญาติคนไหนเซ็น...” 

                                                                                            ความคิดเห็นท่ี 7 
 
การท่ีจะถูกกล่าวหาว่าทอดทิ้งผูป่้วยหรือไม่นั้น เป็นการดึงเร่ืองทางกฎหมายมาเก่ียวขอ้ง

กบัการรักษา ซ่ึงบางคนอาการระยะสุดทา้ยไม่เหมือนกนั มีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญไดก้ล่าววา่ 
         “...ไม่เคยถูกว่าว่าทอดทิ้งคนไข้ เน้นการคุยกันและถ้าถามว่าระยะสุดท้ายเป็นยังไง 

มันได้หลายระบบค่ะ ถ้าอย่างเช่นมะเร็ง กอ็าจจะมาในแบบท่ีปวดเยอะ นานเป็นเดือนและอาจจะมี
ระบบอ่ืน เช่น มีเหน่ือยมากขึน้  ความดันต า่ๆซ่ึงในแต่ละคนกอ็าจจะไม่เหมือนกัน...” 

 กล่าวเพิ่มเติมอีกวา่  
          “...การต้องดูหรือตรวจสอบ Living will นั้น คิดว่ามันเป็นความรับผิดชอบเราส่วน

หน่ึงด้วย เช่น ถ้ามีคนมาบอกเฉยๆแล้วเราท าตามเลย เราไม่เช่ือตัวเอง ส่วนมากหมอจะถกูสอนมาว่า
ให้เช่ือตัวเอง คือถ้าเป็นไปได้ว่าคนไข้เค้ามีสติสัมปชัญญะ เราควรตรวจสอบทวนสอบกับเค้าด้วย 
เพราะไม่งั้นเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าน่ีลายมือเค้าจริง แต่มันก็ยากนะ ถ้าเค้าป่วยหนักๆแล้วจะ
คอนเฟิร์ม...” 

                                                                                            ความคิดเห็นท่ี 8 
 
การดูแลผูป่้วยระยะสุดท้ายคืออะไร มีองคป์ระกอบและตอ้งปฏิบติัอยา่งไร มีหลกัการตาม

ทฤษฏีอยูแ่ลว้ แต่หากเม่ืออยูใ่นสถานการณ์จริงอาจปฏิบติัไดย้าก ดงัค ากล่าวของแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ
ท่านหน่ึงไดก้ล่าววา่ 
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        “...วาระสุดท้ายของชีวิต ส าหรับผมมันยังเทาๆ คือ เราจะรู้ว่าวาระสุดท้ายจริงๆ ก็
ต่อเม่ือมันเข้าวาระนั้นหรือเกิดไปแล้ว แต่มันกมี็บางอย่างท่ีจะบอกว่ามันเข้าสู่วาระนั้นแล้ว แต่มันก็
ไม่ 100% เช่น มีอาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กท่ีท างานไม่ได้ หรือว่าสัญญาณชีพเร่ิมผิดปกติ จริงๆ
ปัจจุบัน ผมจะท าเป็น Early palliative referral เพราะมันมีหลักฐานมาหลาย Study ว่า ย่ิงส่งเร็ว 
คุณภาพชีวิตย่ิงดีกว่า อย่างท่ีดังๆ 2-3 การศึกษา บอกด้วยซ ้าว่าคนไข้ท่ีส่งมา สามารถมีชีวิตท่ียืนยาว
กว่าท่ีไม่ส่งมา เพราะฉะนั้นถามว่าผมมีเกณฑ์วาระสุดท้ายมั้ย คือ มี แต่อาจไม่จ าเป็น อย่างผู้ป่วย 1 
คนท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะแรก และส่งมาปรึกษา ให้ร่วมดูแลพร้อมๆกัน สุดท้าย
สมมุติว่าคนไข้หายจากโรคกใ็ห้กลับบ้านไป ซ่ึงกดี็กว่า ถือว่าโชคดี เพราะฉะนั้น ค าว่าวาระสุดท้าย 
ผมไม่อยากให้ใช้ค านี ้เพราะผมเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์ อย่างเร่ืองต้องไปตรวจสอบ Living Will ว่า
เป็นของจริงหรือปลอม ผมไม่เคยเช็คเลย เพราะอย่างท่ีผมเคยคุยกับอาจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส 
ท่านกบ็อกว่าไม่ใช่หน้าท่ีของเราท่ีต้องไปเช็ค แค่ดูว่าน่าเช่ือถือ ตามหลักฐานท่ีมีกไ็ม่น่าผิด เพราะ
ถือว่าหน้างานเราท าตามหลัก เพราะ ณ วินาที ท่ีต้องช่วยชีวิต เราคงไม่มาหาหรือมาดูว่าเอกสารนั้น
จริงรึเปล่าหรือใครเซ็น..” 

                                                                                            ความคิดเห็นท่ี 9 
 
แนวทางท่ีท าคือ ต้องแยกให้ได้ก่อนว่าผู ้ป่วยเข้า สู่ระยะสุดท้ายหรือมีอาการจาก

ภาวะแทรกซอ้นเท่านั้น ดงัค ากล่าวแพทยท์่านหน่ึงไดก้ล่าววา่       
 “...วาระสุดท้าย ส าหรับผม ส่วนใหญ่จะดูเป็นกรณี อย่างเช่นว่า ภาวะติดเชื้อ เราก็จะ

ประเมินก่อนว่า พืน้ฐานคนไข้ไม่ว่าจะเป็นโรคประจ าตัว อายุ หรือว่าภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดขึน้มัน
สามารถแก้ไขได้มั้ย ถ้ายังสามารถแก้ไขได้อยู่ เรากจ็ะคุยกับญาติและคนไข้ว่ามันเป็นแบบนีน้ะ เค้า
ตกลงมั้ย ถ้าตกลง เรากท็ าตามนั้น หรือว่าไม่มีทางแก้ไขจะท ากไ็ด้ ท าแล้วเกิดอะไร เรากจ็ะให้เค้า
ตัดสินใจเองมากกว่า เรามีหน้าท่ีบอกแค่นั้นเองว่าท าแบบนีแ้ล้วมีข้อดีข้อเสียอะไร อย่างเร่ืองต้องไป
ตรวจสอบ Living Will หรือหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขว่าเป็นของจริง
หรือปลอมนั้น ท่ีเคยเจอเคสหน่ึง ซ่ึงเป็น OPD Case ท่ีเค้าเซ็นมาแล้วและเค้ากบ็อกว่าแจ้งคนในบ้าน
ไว้แล้ว แต่เรากต้็องคอนเฟิร์มกับญาติว่าจริงมัย้ ว่ารับรู้ตรงนีร่้วมกับคนไข้รึเปล่า แต่ส่วนใหญ่เราจะ
ไม่ได้เช็คกันเพราะส่วนใหญ่คนไทยจะไม่ค่อยทราบเก่ียวกับ Living Will เท่าไร จะมีบางคนท่ีเค้าท า
มาแล้วเค้ากจ็ะมาโชว์ แต่ส่วนใหญ่เค้าจะไม่เข้าใจว่าท าแล้วท่ีส่งมาว่ามาท าอะไร ยกเว้น บางคนท่ีมี
ความกังวลเร่ืองพินัยกรรมเราจะส่งคนไข้ไปปรึกษานิติเวชท าพินัยกรรมต่อ แต่ในเร่ืองของ Living 
Will เลยยงัไม่เคยปรึกษาส่วนใหญ่เราจะใช้การคุยในคร้ังนั้นไปเลย...”  

      ยงักล่าวอีกวา่ 
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 “...การท า Living Will มา รพ. ยังพบไม่เยอะมาก ส่วนใหญ่จะเป็นการคุยกันในครอบครัว
คนไข้แล้วกห็มอมากกว่า แล้วกจ็ดไว้ในเวชระเบียน แต่กมี็คนไข้บางคนท่ีไม่มีลูก ไม่มีหลาน กจ็ะ
กังวลว่าระยะท้าย เค้าจะถูกใส่ท่อช่วยหายใจ ท าการช่วยชีวิตต่างๆ ถ้าเป็นคนกลุ่มนีก้จ็ะแนะน าเค้า
ท า Living Will ติดตัวไว้เผ่ือว่าเป็นอะไรไปจะได้รู้ ซ่ึงกมี็ส่วนหน่ึงท่ีเค้าเขียนเองแล้วกเ็ซ็นไว้ หรือ
ว่าส่วนหน่ึงท่ีกรอกตามแบบฟอร์มของ สสส.และเกบ็ไว้ในเวชระเบียน และมีพยานท่ีอาจเป็นเพ่ือน
เค้า...” 

                                                                                        ความคิดเห็นท่ี 10 
 
จากผลการสัมภาษณ์ทั้งหมดขา้งตน้สรุปไดว้า่ สิทธิปฏิเสธการรักษาเป็นสิทธิท่ีทุกคนมีอยู่

แล้ว แต่ในบั้นปลายของชีวิตหรือขณะท่ีป่วยหนักจนเข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิต อาจจะไม่มี
สติสัมปชญัญะท่ีสมบูรณ์พอท่ีจะแจง้ความประสงค์ของต่อแพทยห์รือพยาบาลได ้ ซ่ึงมาตรา 12 
ของ พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2550 มีข้ึนเพื่อรับรองสิทธิและด ารงรักษาสิทธิดงักล่าว 
โดยการเขียนหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขไวล่้วงหน้า ขณะท่ียงัมีสติ
สมบูรณ์ ตามท่ีมีประกาศใชใ้นรูปพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วนัท่ี 20 มีนาคม 2550 แลว้ 
แต่เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขท างานไดอ้ย่างมีมาตรฐานและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผูข้อใช้
สิทธิจึงออกประกาศก าหนดแนวทางการปฏิบติังานของสถานบริการสาธารณสุข พร้อมทั้งตวัอยา่ง
หนังสือแสดงเจตนาให้เข้าใจและปฏิบติัตามได้ง่ายข้ึน แต่ไม่ได้จ  ากัดแค่การเขียนเป็นหนังสือ
เท่านั้น อาจแสดงโดยวาจาได ้แต่ตอ้งมีคนใกลชิ้ดรับรู้ การท าพินยักรรมชีวิต ซ่ึงสามารถพบไดเ้ป็น 
2 กรณี คือ 1.ในกรณีผูป่้วยท่ีเจ็บป่วยมาแบบฉุกเฉินไม่รู้สึกตัวและญาติไม่ทราบว่ามีการท า
พินยักรรมชีวิตไวก้็จะไดรั้บการช่วยชีวิตตามมาตรฐาน หลงัจากท่ีแพทยคุ์ยแจง้แนวทางการรักษา
ตลอดจนผลการรักษานั้นการตดัสินใจจะเป็นญาติผูท่ี้มีอ านาจกระท าการแทน แล้วเซ็นเอกสาร
ปฏิเสธการรักษาในโรงพยาบาลตามแบบฟอร์มปฏิเสธการรักษาท่ีมีหัวข้อตามท่ีส านัก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก าหนด หากแต่มีบ่อยคร้ังท่ีผูป้ฏิบติังานยงัสับสนหรืออาจไม่เขา้ใจ
ในกระบวนการเนน้เพียงการเซ็นเอกสารมาก่อน 2. กรณีท่ีไม่ฉุกเฉินผูป่้วยรู้สึกตวัดี และเลือกท่ีจะ
รับการรักษาแบบประคับประคอง (Palliative care) จะถูกส่งปรึกษาแพทย์ท่ีหน่วยบริรักษ์ 
โรงพยาบาลศิริราช หรือหน่วยบริบาลบรรเทา ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก แลว้ผูป่้วยก็จะไดรั้บ
การดูแลตามกระบวนการแบบประคบัประคอง( Palliative care ) ต่อไป  

จากทั้ง 2 กรณีมีขั้นตอนปฏิบติัแบบเดียวกัน คือมีแบบฟอร์มให้ใช้ในโรงพยาบาล แต่
ขั้นตอนการปฏิบติันั้นยงัไม่ชัดเจนนัก ทั้งแพทยแ์ละพยาบาลก็เคารพและปฏิบติัตามเจตนารมณ์
ดงักล่าวได ้แต่หากมีการบนัทึกเป็นหนงัสือแสดงเจตนาไว ้ซ่ึงจะเขียนตามแบบฟอร์มท่ีส านกังาน
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คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสถานพยาบาลท าไวห้รือจะเขียนข้ึนเองก็ได ้จะท าให้ญาติและ
บุคลากรทางการแพทยมี์หลกัฐานยนืยนัชดัเจน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

72 
 

บทที ่5 

สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาแนวทางปฏิบติัทางกฎหมายและทางการแพทย์ตามพระราชบญัญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 ในโรงพยาบาลศิริราชและศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก  มีวตัถุประสงค์ส าคญั
คือ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของแพทยด์า้นกฎหมายและการแพทย ์และเพื่อศึกษาแนวทางปฏิบติัดา้น
กฎหมายและการแพทยต์ามพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12 ในโรงพยาบาลศิริ
ราชและศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก 

เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกท่ีจะช่วยให้ทราบถึงความรู้ความเขา้ใจ ตลอดจนแนวทางปฏิบติัทาง
กฎหมายและทางการแพทย์ตามพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12 ผูว้ิจยัได้
ออกแบบการวจิยัตามระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิง
ลึก(In-depth Interview) เป็นเคร่ืองมือการวิจยั และเพื่อเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการรวบรวม
ขอ้มูลจากท่ีศึกษาจริง ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัสิทธิทางกฎหมาย
ของมนุษยชน สิทธิท่ีจะตาย สิทธิท่ีจะอยู่ สิทธิผูป่้วย การท าการุณยฆาต ตลอดจนแนวทางการ
ปฏิบติัเก่ียวกบัพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เพื่อความเขา้ใจในการใชพ้ระราชบญัญติั
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 เพื่อทราบและมีความเขา้ใจถึงปัญหาและอุปสรรคของการท า
พินยักรรมชีวติ และเพื่อใหก้ารด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลวิจยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ใหไ้ดข้อ้มูล
ท่ีถูกต้องและตรงไปตรงมา จึงมีการคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั  ( Key Informant ) แบบเจาะจง ( 
Purposive sampling ) โดยคดัเลือกเป็นแพทยท่ี์มีประสบการณ์ตรงและมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้น
การดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคองและระงับปวดในโรงพยาบาลศิริราชและศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก มหาวทิยาลยัมหิดล รวม 10 ท่าน โดยมีผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี  
 
สรุป 
 การใชสิ้ทธิความเป็นบุคคลเก่ียวกบัพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 
คือ การท่ีบุคคลนั้นเลือกท าพินยักรรมชีวิตส าหรับตนเองดว้ยความเขา้ใจอยา่งมีสติสัมปชญัญะ และ
เม่ือบุคลากรทางการแพทยป์ฏิบติัตามพินยักรรมชีวตินั้น จะไม่ถือวา่เป็นความผดิใดๆทางกฎหมาย 
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พบวา่มีการแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับการรักษาเม่ือไม่รู้สึกตวั นอนแน่น่ิงอยูก่บัเตียง ไม่สามารถ
ตดัสินใจไดเ้องแลว้ ญาติหรือผูมี้อ  านาจกระท าแทนนั้นๆเป็นผูต้ดัสินใจแทน แมจ้ะมีแนวปฏิบติัท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง โดยมีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2554 แลว้ แต่การออกแนวทาง
ปฏิบัติดังกล่าว ยงัมีความขัดแยง้กับการปฏิบัติจริงอยู่ ผูว้ิจ ัยจึงได้สรุปแนวทางปฏิบัติการใช้
พินยักรรมชีวติตามพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 โดยผูว้จิยัเรียบเรียงเน้ือหา
ตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของแพทย์ด้านกฎหมายและการแพทย์ตามพระราชบัญญติั
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12 

    แพทยรั์บรู้วา่ผูป่้วยมีสิทธิตามกฎหมาย มีสิทธิท่ีจะตาย มีสิทธิท่ีจะอยู ่และมีสิทธิในการ
ท าหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขท่ีเรียกว่า “พินัยกรรมชีวิต” ตามท่ี
บญัญติัไวใ้นมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ขณะท่ีมีสติสัมปชัญญะ
ครบถว้น สิทธิของบุคคลในการท าหนงัสือแสดงเจตจ านงท่ีจะไม่รับบริการทางการแพทยท่ี์เป็นไป
เพียงเพื่อยืดการตายของตนออกไปได ้จึงถือไดว้า่มีกฎหมายไทยรับรองสิทธิท่ีจะตายอยา่งถูกตอ้ง 
ผูป่้วยทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีจะไดรั้บการรักษาพยาบาลและการดูแลดา้นสุขภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพจากผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพ โดยไม่มีการเลือกปฏิบติัตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ
สิทธิผูป่้วยคือ มีสิทธิไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีเป็นจริงและเพียงพอเก่ียวกบัการเจ็บป่วย การตรวจ การ
รักษา ผลดีและผลเสียจากการตรวจการรักษาจากผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพ ดว้ยภาษาท่ีผูป่้วย
สามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ผูป่้วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู ้
ประกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพปฏิบติัต่อตน เวน้แต่ในกรณีฉุกเฉินอนัจ าเป็นเร่งด่วนและเป็นอนัตราย
ต่อชีวติ เป็นทั้งหมดของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

    แพทย์มีความเข้าใจถูกต้องว่าการท าหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการ
สาธารณสุข ไม่เป็นการฆ่าตวัตาย ถือเป็น Passive Euthanasia เพราะถือว่าเป็นสิทธิผูป่้วย อยู่ใน
ภาวะท่ีมีโรคท่ีคุกคามต่อชีวิต ท่ีไม่มีการรักษาอ่ืนใดท่ีท าให้เขาหายจากโรค และแพทยเ์ขา้ใจว่า
ผูป่้วยสามารถใช้สิทธิตดัสินใจเม่ือมีสติสัมปชญัญะครบถว้น เม่ือตอ้งการแสดงเจตนาท่ีเป็นสิทธิ
ของบุคคลและเลือกแลว้ท่ีจะตายอยา่งสงบ อีกทั้งการรักษาท่ีมุ่งใหผู้ป่้วยปราศจากความทุกขท์รมาน 
การดูแลรักษาท่ีมุ่งให้ผูป่้วยมีความสุขสบายมากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าไดใ้นช่วงสุดทา้ยของโรค 
หลีกเล่ียงการรักษาท่ีมุ่งเน้นเพื่อให้ผูป่้วยหายจากโรค และการให้ยาเพื่อลดความทุกข์ทรมานจาก
โรค มีการดูแลแบบประคบัประคอง มุ่งให้ความสุขสบายแก่ผูป่้วย ช่วยลดความทุกข์ทรมานจาก
ความเจ็บปวดครอบคลุมถึงจิตวิญญาณ และตระหนักถึงการตายอย่างสมศกัด์ิศรีของความเป็น
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มนุษย ์(dignified death) รวมถึงครอบครัวท่ีมีผูป่้วยอยู่ในระยะสุดทา้ยและหลงัเสียชีวิตแล้ว เป็น
ทั้งหมดของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

      โดยสรุป กฎหมายใหสิ้ทธิการตายอยา่งสมศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สามารถขอตายหรือ
ปฏิเสธการรักษาไดเ้ม่ืออยูใ่นภาวะท่ีเป็นคนไขท่ี้มีโรคท่ีคุกคามต่อชีวิตและไม่มีการรักษาอ่ืนท่ีท า
ให้เขาหายจากโรคหรือมีความทุกขท์รมานจากโรค จึงแสดงเจตนาโดยการท าหนงัสือแสดงเจตนา
ไม่ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุขท่ีเรียกวา่ พินยักรรมชีวิต ซ่ึงไม่ถือวา่เป็นการฆ่าตวัตาย เพราะ
ถือวา่เป็นการแสดงสิทธิผูป่้วย และตดัสินใจเม่ือมีสติสัมปชญัญะครบถว้น เป็นการแสดงเจตนาเป็น
สิทธิของบุคคลท่ียอมรับ และเลือกแล้วท่ีจะตายอย่างสงบไม่เป็นการฆ่าตวัตาย ถือเป็น Passive 
Euthanasia โดยมีบุคคลใกลชิ้ดเป็นพยานรับทราบความตอ้งการนั้น ซ่ึงแพทยมี์ความเขา้ใจในสิทธิ
น้ีเป็นอยา่งดีเป็นทั้งหมดของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

 
2. เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านกฎหมายและการแพทย์ตามพระราชบัญญัติสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12 ในโรงพยาบาลศิริราชและศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก 
    การแสดงเจตนาของบุคคลหรือผูป่้วยท่ีท าหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับบริการ

สาธารณสุขกระท าในขณะท่ีมีสติสัมปชญัญะและมีพยานท่ีเป็นญาติสายตรงร่วมรับรู้ หากแต่ดา้น
ประชาชนยงัตอ้งท าความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีดว้ยวา่สามารถกระท าไดเ้ม่ือใด และท าอยา่งไร การ
ท าหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาของผูป่้วยท่ีอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต (Living Will) 
กระท าโดยผูป่้วยมีสติสัมปชญัญะ ไม่ไดเ้ป็นการกระท าแทนผูป่้วยโดยญาติเม่ือผูป่้วยไม่รู้สึกตวัแลว้ 
เพราะนัน่เป็นการท่ีเราตดัสินใจให้ผูป่้วย ถือเป็นขอ้จ ากดัของบทบญัญติัท่ีส าคญั ท่ีไม่ไดก้  าหนดให้
ผูแ้ทนของผูป่้วยท าหนงัสือแสดงเจตนาแทนผูป่้วยได ้จึงอาจเกิดปัญหาในกรณีท่ีผูป่้วยตกอยู่ใน
สภาพไม่รู้สึกตวัอยา่งถาวรและไม่ไดท้  าหนงัสือแสดงเจตนาไว ้ท าใหผู้ป่้วยดงักล่าวเสียสิทธิในการ
ปฏิเสธการรักษา 

    จากการท่ีในบทบญัญติัระบุว่า แพทยผ์ูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งแน่ใจว่าหนงัสือกระท าโดยผูป่้วย
ขณะมีสติสัมปชญัญะและแพทยมี์หนา้ท่ีตอ้งไปตรวจสอบความถูกตอ้งของหนงัสือแสดงเจตนา ยงั
เป็นประเด็นปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับสิทธิการตาย การุณยฆาตและพระราชบญัญติัสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2550 ในทางการแพทย์ พบว่าการท าหนังสือแสดงเจตนาหรือ Living Will มา
โรงพยาบาลยงัมีไม่มาก เน่ืองจากประชาชนไทยจะไม่ค่อยทราบเก่ียวกบัพระราชบญัญติันั้น และ
ส่วนใหญ่ผูป่้วยจะไม่รู้วา่ตวัเองป่วยเป็นอะไร เน่ืองจากญาติปิดบงั ไม่บอกเก่ียวกบัการเจ็บป่วยการ
รักษา จึงไม่ไดต้ดัสินใจดว้ยตวัเอง ส่วนใหญ่เป็นญาติตดัสินใจแทนทั้งกรณีท่ีรู้สึกตวัและไม่รู้สึกตวั 
อีกทั้งท่ีมีกรณีวา่แพทยมี์หน้าท่ีตอ้งไปตรวจสอบความถูกตอ้งของหนงัสือแสดงเจตนาวา่เป็นของ
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จริงหรือปลอม ดว้ยกลวัจะเป็นผลทางกฎหมายนั้น หากตอ้งช่วยชีวิตเร่งด่วนตามหลกัจรรยาบรรณ
ทางการแพทย ์อาจไม่มีเวลามาตรวจสอบเอกสารนั้นได ้ การแสดงเจตนาของบุคคลหรือผูป่้วยท่ีท า
หนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขกระท าในขณะท่ีมีสติสัมปชญัญะและมี
พยานท่ีเป็นญาติสายตรงร่วมรับรู้ แต่เม่ือมีภาวะฉุกเฉินไม่รู้สึกตวัไม่สามารถตดัสินใจอะไรได ้ญาติ
น าส่งโรงพยาบาลทีมแพทยช่์วยชีวติอยา่งสุดความสามารถแต่บุคคลไม่มีสิทธิท่ีจะขอตายอยา่งสงบ
ตามธรรมชาติ การตดัสินใจเป็นของญาติท่ีแจ้งว่ามีความสัมพนัธ์โดยตรง หากแต่ว่าบุคลากร
ทางการแพทยก์็คงไม่ไดข้อเอกสารมายืนยนัตวัตน มีเพียงแค่บตัรประชาชนก็ไม่อาจทราบไดว้า่มี
ความสัมพนัธ์ใดกบัผูป่้วย ถือว่าเป็นประเด็นท่ีเป็นช่องโหว่ทางกฎหมาย  ฉะนั้นการแสดงความ
จ านงดว้ยพินยักรรมชีวิตหรือหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาท่ีอยู่ในวาระสุดทา้ยของชีวิต 
(Living Will) จะท าเม่ือยงัมีสติสัมปชญัญะสมบูรณ์ 

    โดยสรุป พบปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัสิทธิการตาย การุณยฆาตและพระราชบญัญติั
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ในทางการแพทย ์แบ่งเป็น 3 ประเด็น ดงัน้ี 

        1.คือประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีโดยทราบจากการท าหนงัสือแสดง
เจตนาปฏิเสธการรักษาของผูป่้วยท่ีอยูใ่นวาระสุดทา้ยของชีวติ (Living Will) ท่ีมาโรงพยาบาลยงัพบ
ไม่มาก  

        2.ไม่ไดเ้ป็นการกระท าโดยตวัผูป่้วยเอง ส่วนใหญ่เป็นญาติตดัสินใจให้เม่ือผูป่้วยไม่
รู้สึกตวัแลว้ ซ่ึงในบทบญัญติัไม่ไดก้  าหนดใหผู้แ้ทนของผูป่้วยท าหนงัสือแสดงเจตนาแทนผูป่้วยได ้
จึงเกิดปัญหาในกรณีผูป่้วยตกอยูใ่นสภาพไม่รู้สึกตวัอยา่งถาวรและไม่ไดท้  าหนงัสือแสดงเจตนาไว ้

        3.แพทย์รวมทั้งบุคคลากรทางการแพทยไ์ม่ได้ตรวจสอบในทุกคร้ังว่าใครเป็นคน
แสดงความต้องการนั้ น ใครเป็นพยาน เป็นบุคคลผู ้มีอ  านาจกระท าการแทนจริงหรือไม่ มี
ความสัมพนัธ์แทจ้ริงตามท่ีแจง้หรือไม่ อาจเกิดปัญหาฟ้องร้องตามมาได ้

    จึงมีแนวทางการปฏิบติัทางกฎหมายและการแพทยต์ามพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ.2550 มาตรา 12 สรุปได ้ดงัน้ี 

    พบวา่ การเขียนหนงัสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาของผูป่้วยท่ีอยูใ่นวาระสุดทา้ยของ
ชีวิต (Living Will) ในโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งนั้นยงัพบไม่มาก ในด้านแนวทางปฏิบติันั้นยงัไม่มี
แนวทางท่ีชดัเจน และส่วนใหญ่เป็นผูป่้วยท่ีไม่รู้สึกตวัท่ีเขา้รับการรักษาและการตดัสินใจเป็นญาติ
ตดัสินใจแทน หรือภาวะปกติไดรั้บการรักษาจนหมดหนทางเยยีวยาหรือเขา้สู่ระยะสุดทา้ยแลว้ และ
ผูป่้วยและญาติไดต้ดัสินใจท่ีจะรับการรักษาแบบประคบัประคอง (Palliative care ) โดยมีหนงัสือ
แสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาเก็บไวใ้นเวชระเบียนผูป่้วย มีทั้งเขียนมาเองจากบา้นคือพบนอ้ยมาก มี
ทั้งแสดงโดยวาจาและการบนัทึกเป็นหนงัสือแสดงเจตนาไว ้ซ่ึงจะเขียนตามแบบฟอร์มท่ีส านกังาน
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คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสถานพยาบาลท าไว ้  ก็ถือว่ายงัพบไม่มากและขั้นตอนการ
ปฏิบติัในโรงพยาบาลนั้นยงัไม่มีเป็นแนวทางปฏิบติัชดัเจน มีเพียงแบบฟอร์มใหก้รอกและการบอก
ต่อใหป้ฏิบติั 

 
แนวทางปฏิบติัการท าพินยักรรมชีวติ ( Living Will ) ในโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ ป่วยที่ได้รับการวินิจฉยัวา่เป็นผู้ ป่วยระยะสดุท้าย( palliative) 

รู้สกึตวัดี ไมรู้่สกึตวั 

มีพินยักรรมชีวิตมาเอง ขอท าพินยักรรมชีวติ 

ท าพินยักรรมชีวิตตามแบบฟอร์มของโรงพยาบาลและจดัใสใ่นเวชระเบียนผู้ ป่วย 

ท าพินยักรรมชีวิตโดยผู้แทนโดยชอบธรรม 

หนว่ย Palliative 

ประเมินอาการผู้ ป่วยเบือ้งต้น 
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กำรอภิปรำยผล 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อทราบความคิดเห็นทาง
กฎหมายและทางการแพทยต์ามพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และทราบถึงแนวทาง
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12 ในโรงพยาบาลศิริราชและศูนย์
การแพทยก์าญจนาภิเษก  ทั้งน้ีผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

การท าพินัยกรรมชีวิต( Living Will) เป็นการแสดงเจตนาของผูป่้วยเองเม่ือผูป่้วยอยู่ใน
ระยะสุดทา้ย ซ่ึงหมายถึง ผูป่้วยดว้ยโรคท่ีรักษาไม่หายและอยูใ่นระยะสุดทา้ยจะตอ้งเผชิญกบัอาการ
ต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดความไม่สุขสบาย สมรรถนะของร่างกายจะถดถอยลง จนอยู่ในสภาวะท่ีไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยให้ทางการแพทยช่์วยเหลือในแนวทางของ Passive Euthanasia  
และให้ดูแลรักษาพยาบาลแบบท่ีเรียกว่า การดูแลแบบประคบัประคอง (Palliative Care) บรรเทา
ความเจบ็ปวดใหแ้ก่ผูป่้วย และช่วยใหเ้ขาไดจ้ากไปอยา่งสงบตามวถีิแห่งธรรมชาติ ซ่ึงเป็นการขอใช้
สิทธิการตายอยา่งสงบกบัการปล่อยให้ผูป่้วยตายอยา่งสงบในวาระสุดทา้ยของชีวิต ท่ีไม่ใช่การฆ่า
โดยงดเวน้ โดยบุคคลท่ีขอใช้สิทธิเหล่านั้นได้รับทราบขอ้มูลทั้งหมดแลว้จึงขอใช้สิทธิตายอย่าง
สงบ 

 สอดคล้องกับท่ีองค์การอนามยัโลกได้ตีพิมพ์เอกสารเก่ียวกับสุขภาพท่ีเก่ียวข้องสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิการตายไวว้า่ เม่ือผูป่้วยอยูใ่นระยะสุดทา้ยของชีวิตท่ีมีความทุกขท์รมานจากการ
เจ็บปวดหรือจากการเป็นคนไร้ความสามารถ ซ่ึงเขามีความปรารถนาแน่วแน่ท่ีตอ้งการจะตายใน
สถานการณ์นั้นๆ เป็นท่ียอมรับกนัวา่แพทยค์วรจะท าตามหน้าท่ีท่ีตอ้งช่วยให้ผูป่้วยสบายใจ วา่จะ
ตายโดยไม่เจบ็ปวดและมีศกัด์ิศรีของมนุษยท์ั้งท่ีแพทยรู้์อยูแ่ลว้วา่วธีิการช่วยเช่นนั้นเป็นการช่วยให้
ผูป่้วยส้ินชีวติเร็ว  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นวพงษ์  บุญสิทธ์ิ (2553) ท่ีพบว่า เกือบทุกประเทศในโลกไม่
ยอมรับในเร่ืองของ Active Euthanasia  ซ่ึงหมายถึง การท่ีแพทยจ์ะกระท าการให้ผูป่้วยถึงแก่ความ
ตาย  แต่หลาย ๆ ประเทศจะยอมรับในเร่ืองของ Passive Euthanasia (การุณยฆาตเชิงรับ)และ
งานวิจยัของลกัษณา สุวรรณนิล ( 2554) ท่ีพบว่าความตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัการเจ็บป่วยและการ
รักษาพยาบาลของผูป่้วยและความตอ้งการเก่ียวกบัการแสดงเจตนาล่วงหนา้  

สอดคลอ้งกบัท่ีพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12 ก าหนดให้ท าไดโ้ดย
ไม่ผิดมาตรฐานวิชาชีพ แต่ในบทพระราชบญัญติัสุขภาพไม่ไดอ้อกขอ้ก าหนดให้กระท าการหรือ
ตดัสินใจแทนได ้ท าให้เกิดช่องวา่งของกฎหมายท่ีอาจมีคนใชก่้อการกระท าผิดต่อชีวิตผูอ่ื้น แต่ใน
ดา้นของแพทยเ์ช่ือวา่ให้การรักษาตามมาตรฐานและมีความบริสุทธ์ิใจ ไม่ใช่การช่วยให้ฆ่าตวัตาย 
เพราะยงัคงการดูแลรักษาตามแนวคิดแบบประคบัประคอง(Palliative Care) โดยมีแนวทางปฏิบติัท่ี
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สอดคล้องกบัท่ีองค์การอนามยัโลกให้ความหมายการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยหรือการดูแลแบบ
ประคบัประคอง ในปี ค.ศ. 2002  Palliative Care คือ การรักษาท่ีมุ่งจะท าให้คุณภาพชีวิตของทั้ง
ผูป่้วยและครอบครัว ซ่ึงเผชิญหน้ากบัโรคท่ีคุกคามต่อชีวิต(Life-threatening illness) ไม่ว่าจะเป็น
โรคใด โดยเน้นท่ีการดูแลรักษาอาการท่ีท าให้ทุกข์ทรมาน ทั้งอาการเจ็บป่วยทางกาย ปัญหาทาง
จิตใจ สังคมและจิตวญิญาณ แบบองคร์วมและใหก้ารรักษาตั้งแต่ระยะแรกท่ีเร่ิมวนิิจฉยัวา่ผูป่้วยเป็น
โรคระยะสุดทา้ย(Terminal Illness) จนกระทัง่ผูป่้วยเสียชีวิตรวมถึงการดูแลครอบครัวของผูป่้วย 
ดงันั้นการดูแลรักษาของแพทยท่ี์ช่วยในการยุติความเจบ็ปวดทรมานดว้ยวธีิการรักษาตามมาตรฐาน
ทางการแพทยใ์หแ้ก่ผูป่้วย ไม่วา่จะเป็นการดูแลแบบประคบัประคอง(palliative care) เป็นส่ิงท่ีท าได้
ถูกตอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัเร่ือง Concerns About End-of-Life Care and Support for Euthanasia 
in Boston, Massachusetts, USA (2009)  การตระหนักรู้เก่ียวกับการดูแลระยะสุดท้ายและการ
สนบัสนุนการุณยฆาตในบอสตนั แมสซาชูเซส สหรัฐอเมริกา (2009) ท่ีพบวา่ ประชาชนสนบัสนุน
การท าการุณยฆาตท่ีเป็นการรู้จกัตามท่ีลกัษณะกลุ่มประชากร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุว
ภรณ์ แนวจ าปา (2554) ท่ีพบว่า ทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัถือว่า ผูป่้วยระยะสุดทา้ยใกลต้าย ควร
ได้รับการดูแลด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเช่น แบบพหุวิชาชีพเพื่อให้การดูแลอย่างทัว่ถึงในทุกมิติ  
ดูแลผูป่้วยแบบองค์รวม การดูแลประคบัประคองมิติด้านจิตใจ เพื่อให้ผู ้ป่วยมี“การตายดี” หรือ 
“การตายอย่างมีความสุข” และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภูมิภทัร ศาสตร์ศศิ ( 2555) ท่ีพบว่า การ
ปล่อยให้ผูป่้วยตายอย่างสงบหรือการท า Passive Euthanasia จึงเป็นวิธีการท่ีน ามาใช้แกปั้ญหาซ่ึง
อาจถูกพิจารณาว่าเป็นการฆ่าโดยงดเวน้เม่ือผูป่้วยใช้สิทธิปฏิเสธการรักษาโดยชอบ แพทยก์็ตอ้ง
เคารพสิทธิดงักล่าวและยติุการรักษาท่ีเป็นการยื้อชีวิตของผูป่้วย การกระท าดงักล่าวของแพทยจึ์งถือ
เป็นการรักษาหรือการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งหน่ึง มิใช่การงดเวน้กระท า 

ตามท่ีกฎกระทรวงออกข้อก าหนดการปฏิบัติท่ีระบุว่า แพทย์ผูเ้ก่ียวข้องต้องแน่ใจว่า
หนงัสือแสดงเจตนากระท าโดยผูป่้วยขณะมีสติสัมปชญัญะ แพทยมี์หนา้ท่ีตอ้งไปตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของหนงัสือแสดงเจตนานั้นดว้ยหรือไม่นั้น เห็นว่าในเวชปฏิบติัของแพทยจ์ะยึดหลกัวิชา
และจริยธรรม ถือความสุจริตใจของแพทย์ท่ีใช้อธิบายเร่ืองต่างๆ เน้นการสร้างสัมพนัธภาพกบั
ผูป่้วยและญาติเป็นส าคญั โดยไม่จ  าเป็นตอ้งน าการตรวจสอบทางกฎหมายมาใชใ้นทุกขั้นตอนของ
เวชปฏิบติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของแพทยท่ี์คิดวา่เป็นความรับผิดชอบส่วนหน่ึงและแพทย์
คิดวา่ก็คงมีปัญหาบา้ง ถา้ญาติไม่รับรู้วา่ผูป่้วยเขียนจดหมายน้ี แต่ถา้ทุกคร้ังท่ีท าตามความประสงค์
ของผูป่้วยโดยมีพยานรับทราบทุกคร้ัง อาจไม่เข้าใจบ้างแต่ก็สามารถท าให้เข้าใจได้หลังจากท่ี
อธิบายใหญ้าติรับฟัง โดยเนน้การพดูคุยสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีเป็นหลกั 
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ส าหรับแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิการตายในพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ.2550 มาตรา 12 พบวา่เม่ือผูป่้วยเขา้รักษาภาวะเจ็บป่วยแลว้พบวา่เป็นโรคท่ีรักษาไม่ไดห้รือเขา้
สู่ระยะสุดทา้ยหรือไดรั้บการรักษาจนหมดหนทางเยียวยาแลว้นั้น ผูป่้วยหรือญาติไดต้ดัสินใจไม่ยื้อ
ชีวิตดว้ยเคร่ืองมือทางการแพทย ์มี 2 กรณี ไดแ้ก่ ในกรณีแรก ผูป่้วยท่ีเจ็บป่วยมาแบบฉุกเฉินไม่
รู้สึกตวัและญาติไม่ทราบว่าไดท้  าพินยักรรมชีวิตไวห้รือไม่ ย่อมไดรั้บการช่วยชีวิตตามมาตรฐาน 
ตลอดจนผลการรักษานั้นๆ การตดัสินใจจะเป็นญาติผูซ่ึ้งมีอ านาจกระท าการแทนแต่บุคลากรทาง
การแพทยน์ั้นไม่ทราบล าดบัความส าคญัของบุคคล ซ่ึงมีกฎหมายก าหนดล าดบัชั้นของผูท่ี้จะท าการ
ตดัสินใจแทนผูป่้วยได ้ในกรณีท่ีผูป่้วยไม่ไดม้อบอ านาจการตดัสินใจ(Durable power of Attorney) 
ทางดา้นการรักษาพยาบาลให้แก่ผูใ้ด กฎหมายเรียงล าดบัผูมี้สิทธ์ิตดัสินใจแทนตามล าดบัดงัน้ี 1. คู่
สมรส  2. บุตรท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้  3. บิดา มารดา   4. ญาติระดบัใดๆ ก็ตาม   5. ผูท่ี้ไดรั้บเสนอช่ือ
โดยบุคคลท่ีดูแลผูป่้วยนั้นอยูป่ระจ า 6. บุคลากรทางการแพทยท่ี์กฎหมายก าหนด การตดัสินใจแทน
ผูป่้วยน้ีจะชอบดว้ยกฎหมายก็ต่อเม่ือเป็นการตดัสินใจตามเจตนารมณ์ล่วงหน้าของผูป่้วย หรือใน
กรณีท่ีผูป่้วยไม่ไดแ้สดงเจตนารมณ์ล่วงหนา้ไว ้และเป็นการตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูป่้วย
เป็นส าคญั หากแพทยห์รือบุคลากรทางการแพทยไ์ม่ทราบในส่วนน้ี อาจมีปัญหาในภายหลงัได ้และ
ในกรณีท่ีไม่ฉุกเฉินผูป่้วยมีพินยักรรมชีวิตมาเองหรือเลือกท่ีจะรับการรักษาแบบประคบัประคอง 
(Palliative Care ) จะถูกส่งปรึกษาแพทย์ท่ีหน่วยบริรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช หรือหน่วยบริบาล
บรรเทา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก แล้วผู ้ป่วยก็จะได้รับการดูแลตามกระบวนการแบบ
ประคบัประคอง( Palliative Care ) ต่อไป ท าให้ทราบว่ามีแบบฟอร์มให้ใช้ในโรงพยาบาล แต่
ขั้นตอนการปฏิบติันั้นยงัไม่ได้จดัท า  แต่มีการบนัทึกเป็นหนังสือแสดงเจตนาไว ้ซ่ึงจะเขียนตาม
แบบฟอร์มท่ีส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสถานพยาบาลท าไวห้รือจะเขียนข้ึนเองก็
ได้ อาจไม่สอดคล้องทั้งหมดกบัท่ีพระราชบญัญติัได้รับรองสิทธิของบุคคลไวว้่า เม่ือถึงคราวท่ี
เจ็บป่วยมากและอยูใ่นวาระสุดทา้ยของชีวิต ซ่ึงไม่อาจแสดงเจตนาไดก้็สามารถเขียนไวล่้วงหนา้ได้
ว่า จะขอจากไปตามธรรมชาติ ขอตายอย่างสงบโดยไม่ตอ้งการให้ใช้เทคโนโลยีใดๆมาเหน่ียวร้ัง 
เพียงเพื่อยืดการตายออกไป คือหลกัการของกฎหมายซ่ึงใครจะท าหนงัสือน้ีไวห้รือไม่ท าก็ได ้แต่
ไม่ได้ระบุว่าญาติตดัสินใจแทนได้ ต้องเอาข้อกฎหมายอ่ืนมาประกอบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบติั 
ร่วมกบัท่ีกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการด าเนินการตามหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์
จะรับบริการสาธารณสุข ท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทา้ยของชีวิต หรือเพื่อยุติการ
ทรมานจากการเจ็บป่วย มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2554 ท่ีผ่านมา  จะท าให้ญาติและ
บุคลากรทางการแพทยมี์หลกัฐานยืนยนัชดัเจน แต่ในโรงพยาบาลอาจตอ้งท าแนวปฏิบติัส าหรับ
ตนเองท่ีสอดคลอ้งกนัเพื่อสะดวกและเพื่อไม่เกิดความสับสนในการปฏิบติังาน 
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ข้อเสนอแนะ 
1.กรณีผูป่้วยไม่รู้สึกตวัอย่างถาวรและไม่ไดท้  าหนงัสือแสดงเจตนาไวล่้วงหน้า เน่ืองจาก

พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 และกฎกระทรวงไม่ไดก้  าหนดให้ผูแ้ทนของผูป่้วยท า
หนังสือแสดงเจตนาแทนผูป่้วยได้ ท าให้ผูป่้วยดงักล่าวเสียสิทธิในการปฏิเสธการรักษาไปโดย
ปริยาย ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าควรมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 และ
กฎกระทรวง ในกรณีท่ีมีความขดัแยง้กบัญาติผูป่้วยเก่ียวกบัเร่ืองความแทจ้ริง ของหนงัสือแสดง
เจตนาดงักล่าว แนะน าใหญ้าติผูป่้วยใชสิ้ทธิทางศาล 

2.ในโรงพยาบาลควรมีการจดัท าแนวทางปฏิบติัตามพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2550 มาตรา 12 เพื่อความถูกตอ้งส าหรับผูป้ฏิบติังาน 
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ตวัอยา่งหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุข (แบบท่ี1) 
                                                                                                  เขียนท่ี ............................................... 
                                                         วนัท่ี ......................................................  
ขา้พเจา้(ช่ือ-นามสกุล)................................................................................................อาย.ุ..............ปี 
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน .................................................................................................. 
ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได.้................................................................................................................................ 
เบอร์โทรศพัท ์................................................  เบอร์ท่ีท างาน ............................................... ..........   
 ขณะขา้พเจา้ท าหนงัสือฉบบัน้ี ขา้พเจา้มีสติสัมปชญัญะบริบูรณ์ ขา้พเจา้ประสงค์จะให้ผู ้
ประกอบวชิาชีพเวชกรรมท่ีดูแลรักษาขา้พเจา้ รักษาโดยใหข้า้พเจา้ยงัมีคุณภาพชีวติท่ีขา้พเจา้ยอมรับ
ได ้ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตกอยู่ในสภาวะใดสภาวะหน่ึงต่อไปน้ี ให้ถือว่าเป็นวาระสุดทา้ยในชีวิตของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการตกอยูใ่นสภาพเช่นนั้น (โปรดท าเคร่ืองหมาย ในขอ้ท่ีท่านตอ้งการบางขอ้
หรือทั้งหมด พร้อมลงช่ือก ากบัในขอ้นั้นดว้ย) 
ไม่รู้สึกตัวอย่ำงถำวร หมายความวา่ ขา้พเจา้ไม่อาจรู้ไดว้า่รอบตวัขา้พเจา้มีใครหรือส่ิงใดอยู่

เลย และมีโอกาสนอ้ยมากท่ีจะกลบัฟ้ืนข้ึนมาจากการสลบนั้น 

 

   ............. 

มีอำกำรสับสนอย่ำงถำวร หมายความวา่ ขา้พเจา้ไม่อาจจดจ า เขา้ใจหรือตดัสินใจเร่ืองใดๆ 

ไดข้า้พเจา้ไม่อาจจ าคนท่ีขา้พเจา้รักไดห้รือไม่สามารถสนทนากบัเขาไดอ้ยา่งแจ่มแจง้ 

     

 

 ............ 

ไม่สำมำรถใช้ชีวติประจ ำวันตำมปกติได้อย่ำงอสิระ ซ่ึงไดแ้ก่ ไม่อาจพูดไดย้าวๆอยา่งชดัเจน 

หรือเคล่ือนไหวร่างกายไม่ไดต้อ้งใหผู้อ่ื้นช่วยท าส่ิงต่อไปน้ีใหคื้อ ป้อนอาหาร อาบน ้าแต่งตวั 

เดินไม่ได้เอง การฟ้ืนฟูสภาพหรือการรักษาท่ีช่วยฟ้ืนฟูใดๆ จะไม่ท าให้อาการดังกล่าว

กระเต้ืองข้ึน 

      

 

    

............. 

อยู่ในภำวะสุดท้ำยของกำรเจ็บป่วย หมายความว่า โรคท่ีขา้พเจา้เป็นอยู่มาถึงระยะสุดทา้ย

แลว้  แมไ้ดรั้บการรักษาเต็มท่ีแลว้ก็ตาม  เช่น มะเร็งไดแ้พร่กระจายไปทัว่โดยไม่สนองต่อ

การรักษาใดๆ ต่อไปอีก หวัใจและปอดไดรั้บความเสียหายหรือถูกท าลายเร้ือรัง จนกระทัง่มี

ความรู้สึกวา่ขาดอากาศอยูต่ลอดเวลา 

      

 

    

............. 
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โปรดใหก้ารรักษาขา้พเจา้ตามความประสงค ์ดงัต่อไปน้ี (โปรดท าเคร่ืองหมาย ในขอ้ท่ีท่าน 

ยอมรับหรือไม่ยอมรับ พร้อมลงช่ือก ากบัในขอ้นั้นดว้ย)  

1. การฟ้ืนฟูการเตน้ของหวัใจและการหายใจ ไดแ้ก่ การกระตุน้ใหห้วัใจกลบั 

เตน้ข้ึนใหม่ หรือท าใหก้ลบัหายใจไดใ้หม่ภายหลงัจากท่ีหวัใจหรือการหายใจ

หยดุท างานแลว้ ซ่ึงไดแ้ก่การใชเ้คร่ืองมือไฟฟ้ากระตุน้ กด กระแทกทรวงอก 

และใช ้เคร่ืองช่วยหายใจ              

        ยอมรับ 

 ไม่ยอมรับ 

 ........................ 

2. การพยงุการมีชีวติ คือ การใชเ้คร่ืองช่วยหายใจตลอดเวลา  การใหส้ารน ้า

และยาทางหลอดเลือดด า รวมทั้งการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ท่ีช่วยใหป้อด หวัใจ ไต 

และอวยัวะอ่ืนๆ ท างานต่อไปได ้            

 ยอมรับ 

ไม่ยอมรับ 

........................ 

3. การรักษาภาวะท่ีเกิดภาวะแทรกซอ้นข้ึนใหม่ เช่น การผา่ตดั การถ่ายเลือด 

การใหย้าปฏิชีวนะ ซ่ึงเป็นการรักษาภาวะแทรกซอ้นดงักล่าว แต่ไม่ไดรั้กษา

โรคท่ีเป็นอยูเ่ดิม    

 ยอมรับ 

ไม่ยอมรับ 

........................ 

4. การใหอ้าหารทางท่อ หมายถึง การใหอ้าหารและน ้าเขา้ไปในกระเพาะ

อาหารของผูป่้วย หรือใหข้องเหลวเขา้ทางหลอดเลือดด า หรือรวมทั้งการให้

อาหารหรือน ้าทางหลอดเลือดแดงดว้ย              

 ยอมรับ 

ไม่ยอมรับ 

....................... 

ในกรณีท่ีผู ้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ให้บริการไปแล้ว โดยมิได้ทราบถึง

เน้ือความในหนงัสือแสดงเจตนาฉบบัน้ีหรือไม่ทราบความประสงค์ท่ีแทจ้ริงของขา้พเจา้ ขา้พเจา้

ขอร้องให้ยุติการบริการ (Withdraw) ในส่ิงท่ีขา้พเจา้ไม่ยอมรับดว้ย   ขา้พเจา้ขอให้สถานพยาบาล

หรือผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสาธารณสุขอ านวยความสะดวกตามความเหมาะสม ดงัต่อไปน้ี  

 ความประสงคท่ี์จะเสียชีวติท่ีบา้น   
 การเยยีวยาทางจิตใจอ่ืนๆ (ระบุเช่น การสวดมนต,์การเทศนาขอนกับวช เป็นตน้) 

............................................................................................................................... 
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 ขา้พเจา้ขอมอบหมายให ้(ช่ือ นามสกุล).............................................................. ในฐานะ
บุคคลใกลชิ้ด (ถา้มี) เป็นผูแ้สดงเจตนาแทน เม่ือขา้พเจา้อยูใ่นภาวะท่ีไม่สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นได้
ตามปกติเพื่อท าหนา้ท่ีอธิบายความประสงคท่ี์แทจ้ริงของขา้พเจา้ หรือปรึกษาหารือกบัผูป้ระกอบ
วชิาชีพดา้นสาธารณสุขในการวางแผนการดูแลรักษาต่อไป  

ขา้พเจา้ไดท้  าหนงัสือแสดงเจตนาต่อหนา้พยาน และท าส าเนาเอกสารมอบใหบุ้คคลใกลชิ้ด 
และพยานเก็บรักษาไว ้เพื่อน าไปแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีของสถานพยาบาลเม่ือขา้พเจา้ถูกน าตวัเขา้รักษา
ในสถานพยาบาล                              
                                                       ลงช่ือผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนา....................................................                                                                             

ช่ือบุคคลใกลชิ้ด..........................................................................       
                                        ลงช่ือพยาน...................................................................................         
                                       ลงช่ือพยาน.....................................................................................                       
                                       ลงช่ือผูเ้ขียน/ผูพ้ิมพ ์....................................................................... 
 

ผู้ใกล้ชิด  (ท าหนา้ท่ีอธิบายความประสงคท่ี์แทจ้ริงของผูท้  าหนงัสือ หรือหารือแนวทางการ
ดูแลรักษากบัผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมท่ีดูแลรักษาขา้พเจา้ เช่น บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร พี่
นอ้งหรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัไวว้างใจกนั)   

ช่ือ-นามสกุล  ...........................................................มีความสัมพนัธ์เป็น ............................. 
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ...................................................................................... 
ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได.้.................................................................................................................... 
เบอร์โทรศพัท ์.............................................................................................................   

พยำนคนที ่1   
ช่ือ-นามสกุล  .........................................................มีความสัมพนัธ์เป็น ............................ 
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ...................................................................................... 
ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได.้...................................................................................................................... 
เบอร์โทรศพัท ์.......................................................................................................................  

พยำนคนที ่2   
ช่ือ-นามสกุล  .........................................................มีความสัมพนัธ์เป็น ............................... 
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน .................................................................................... 
ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได.้................................................................................................................. 

            เบอร์โทรศพัท ์.......................................................................................................................................... 



88 
 

 

ผูเ้ขียนหรือผูพ้ิมพห์นงัสือน้ีแทนผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนา  ช่ือ-นามสกุล  .......................................... 
มีความสัมพนัธ์เป็น............................ หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน........................................... 
ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได.้.................................................................................เบอร์โทรศพัท ์.......................... 
 

ตวัอยา่งหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุข (แบบท่ี 2)  
                                                                                         วนัท่ี ........................................... 
ขา้พเจา้ (ช่ือ-นามสกุล)  ...............................................................................อาย.ุ...............ปี 

บตัรประชาชนเลขท่ี ..........................................ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได ้...............................................  
........................................................................ เบอร์โทรศพัท ์........................................................... 

ขณะท าหนงัสือฉบบัน้ี  ขา้พเจา้มีสติสัมปชญัญะบริบูรณ์ และมีความประสงค์ท่ีจะแสดง
เจตนาท่ีจะขอตายอยา่งสงบตามธรรมชาติ ไม่ตอ้งการให้มีการใชเ้คร่ืองมือใดๆ กบัขา้พเจา้ เพื่อยืด
การตายออกไป โดยไม่จ  าเป็นและเป็นการสูญเปล่า แต่ขา้พเจา้ยงัคงไดรั้บการดูแลรักษาตามอาการ   

 • เม่ือขา้พเจา้ตกอยูใ่นวาระสุดทา้ยของชีวติ หรือ 
 • เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บทุกขท์รมานจากการบาดเจบ็หรือโรคท่ีไม่อาจรักษาใหห้ายได ้ขา้พเจา้

ขอปฏิเสธการรักษาดงัต่อไปน้ี (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ และใหเ้ซ็นช่ือก ากบัหนา้ขอ้ท่ีท่านเลือก) 
...................  การเจาะคอเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจ  
................... การใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ  
................... การใหส้ารอาหารและน ้าทางสายยาง 
................... การเขา้รักษาในหอ้งไอ.ซี.ย ู(I.C.U.) 
................... การกระตุน้ระบบไหลเวยีน 
................... กระบวนการฟ้ืนชีพเม่ือหวัใจหยดุเตน้  
................... การรักษาโรคแทรกซอ้นดว้ยยาหรือวธีิการรักษาใดๆ  
ในกรณีท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ให้บริการดังกล่าว โดยมิได้ทราบถึง

เน้ือความในหนงัสือแสดงเจตนาฉบบัน้ีหรือไม่ทราบความประสงค์ท่ีแทจ้ริงของขา้พเจา้ ขา้พเจา้
ขอร้องให้ผูน้ั้นกรุณาหยุดการบริการ(Withdraw) ต่อไปน้ีดว้ย ไดแ้ก่ .................. การใชเ้คร่ืองช่วย
หายใจ  

 ................. การใหส้ารอาหารและน ้าทางสายยาง 
 .................o ....................................................................................................... 
ขา้พเจา้ขอให้สถานพยาบาลหรือผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสาธารณสุขอ านวยความสะดวก

ตามความเหมาะสม ดงัต่อไปน้ี  ...............ความประสงคท่ี์จะเสียชีวติท่ีบา้น 
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                     ..............การเยยีวยาทางจิตใจ(ระบุ เช่นการสวดมนต,์ การเทศนาของนกับวช)  
                     .............o ......................................................................................................... 
ขา้พเจา้ขอมอบหมายให้ (ช่ือ นามสกุล) .............................................................. ในฐานะ

บุคคลใกลชิ้ด (ถา้มี) เป็นผูแ้สดงเจตนาแทน เม่ือขา้พเจา้อยูใ่นภาวะท่ีไม่สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นได้
ตามปกติ เพื่อท าหนา้ท่ีอธิบายความประสงคท่ี์แทจ้ริงของขา้พเจา้หรือปรึกษาหารือกบัแพทยใ์นการ
วางแผนการดูแลรักษาต่อไป  ขา้พเจา้ไดท้  าหนงัสือแสดงเจตนาต่อหนา้พยาน และท าส าเนาเอกสาร
มอบให้บุคคลใกลชิ้ดและพยานเก็บรักษาไว ้เพื่อน าไปแสดงต่อเจา้หน้าท่ีของสถานพยาบาลเม่ือ
ขา้พเจา้ถูกน าตวัเขา้รักษาในสถานพยาบาล          

                                  ผูแ้สดงเจตนา ลงช่ือ..........................................................................                                  
                                   บุคคลใกลชิ้ด ลงช่ือ........................................................................... 
                                    พยาน ลงช่ือ.......................................................................................                         
                                    พยาน ลงช่ือ...................................................................................... 
  ผูใ้กล้ชิด  (ท าหน้าท่ีอธิบายความประสงค์ท่ีแท้จริงของผูท้  าหนังสือ หรือหารือแนว

ทางการดูแลรักษากบัผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีดูแลรักษาขา้พเจา้ เช่น บิดา มารดา สามี ภรรยา 
บุตร พี่ นอ้ง หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัไวว้างใจกนั)  
               ช่ือ-นามสกุล  ...........................................................มีความสัมพนัธ์เป็น .........................

หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ........................................................................... 
   ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได.้.........................................................เบอร์โทรศพัท ์............................... 

พยำนคนที ่1   ช่ือ-นามสกุล  ......................................................มีความสัมพนัธ์เป็น ........................
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ........................................... ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได้
......................................................... เบอร์โทรศพัท ์...................................... 
พยำนคนที ่2  ช่ือ-นามสกุล  ..................................................มีความสัมพนัธ์เป็น ..........................  
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน .......................................................................... ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได้
......................................................................................... เบอร์โทรศพัท ์..................................... 
ผูเ้ขียนหรือผูพ้ิมพห์นงัสือน้ีแทนผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนา ช่ือ-นามสกุล  .........................................
มีความสัมพนัธ์เป็น ...................หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ................................................. 
 ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได.้................................................................. เบอร์โทรศพัท.์........................................ 
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บทสัมภำษณ์ 

ถอดเทปบทสัมภาษณ์ท่ี 1 
1.การท าหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุข ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 12 แห่ง
พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เป็นการฆ่าตวัตายใช่หรือไม่ อยา่งไร 
  คือ มีความรู้สึกดา้นบวกมากกว่า ว่าเป็นการท่ีให้ผูม้ารับบริการได้แสดงความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงของเคา้ออกมา ซ่ึงเคา้มีสิทธิท่ีจะไม่ท าเอกสารนั้นหรือท า ในบางท่ีเคา้คิดจะสู้ต่อ เพราะ
เอกสารนั้นไม่ไดห้มายความวา่เคา้จะไม่สู้ต่อระยะสุดทา้ยหรือรักษาแบบประคบัประคอง ถึงแมเ้คา้
จะตอบไปอย่างนั้นในลกัษณะการประคบัประคองก็สามารถปรับเปล่ียนไดต้ลอดเวลา  อย่างการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการรักษาน้ี ตอ้งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีผูป่้วยไม่สามารถส่ือสารเองได ้และท่ี
สามารถส่ือสารเองได ้ซ่ึงกลุ่มท่ีส่ือสารไม่ไดส่้วนใหญ่ก็เป็นของญาติหรือผูดู้แลมากกวา่ท่ีตดัสินใจ 
เน่ืองจากว่าบุคคลเหล่านั้นมีความตกใจ กงัวลใจในการท่ีจะดูแลในสถานการณ์นั้นต่อ ว่าจะท า
อยา่งไร บวกกบัความรู้สึกท่ีเคา้คิดวา่เคา้จ  าเป็นตอ้งทดแทนบุญคุณตอ้งดูแลอยา่งเต็มท่ี โดยเฉพาะ
ถา้ตวัคนไขเ้องมีสิทธิการรักษา ไม่ไดมี้ปัญหาเร่ืองค่าใชจ่้าย ญาติก็จะแสดงความตอ้งการออกมาชดั
มาก อีกทั้งคนดูแลหรือพี่เล้ียงท่ีมาจากศูนยก์็เกิดแง่คิดท่ีวา่ ถา้คนไขส้ิ้นสุดพี่เล้ียงก็ตอ้งกลบัไปศูนย ์
เคา้ก็จะดูแลคนไขดี้มากเลย น่ีเป็นความรู้สึกหมอนะ ในขณะท่ีอีกกลุ่มนึง คือกลุ่มรู้สึกตวัดี แบ่งเป็น
กลุ่มท่ี เค้าจะรู้สึกทรมาน เพราะฉะนั้นเค้าก็จะยอมรับ ก็จะมีอีกเกือบคร่ึงหน่ึงท่ีเค้าคิดว่าเคา้มี
ความสุขท่ีจะจากไปจากท่ีบา้นตรงน้ีอ่ะชัดเจน แต่ก็มีอีกคร่ึงหน่ึงในกลุ่มท่ีส่ือสารได้ เคา้จะติด
ความรู้สึกท่ีว่าจะเป็นภาระของคนใกลชิ้ด ซ่ึงดูจากพอได้ดูแลท่ีโรงพยาบาลไประยะหน่ึงเคา้ก็มี
อยากไปเสียท่ีบา้นมากกวา่ แต่วา่เน่ืองจากเคา้กลวัเป็นภาระเคา้ก็เลยเลือกท่ีจะมาเสียท่ีโรงพยาบาล 
ทั้งท่ีไม่มีปัญหาเร่ืองเงินและกลุ่มมีปัญหาเร่ืองค่าใชจ่้ายมาเก่ียวเคา้ก็เลือกมาเสียท่ีโรงพยาบาล อยา่ง
ท่ีศูนยก์ารแพทยเ์น่ียจะมีบางคนท่ีมีปัญหาทางค่าใช้จ่ายก็จะกลวัเป็นภาระลูกหลานมากกว่าก็จะ
เลือกมาเสียท่ีโรงพยาบาลมากกวา่ 
2.การท าตาม Living will ท่ีผูป่้วยตอ้งการเป็น Mercy killing หรือการุณยฆาตใช่หรือไม่ อยา่งไร 
  คนท่ีอยูใ่นสถานการณ์นั้นจะตอบได ้การท่ีถามวา่เป็น mercy killing รึเปล่า หรือวา่เป็นการ
ดูแลตามธรรมชาติน่ีแยกกนัยากมาก อนัท่ี 1 ข้ึนอยูก่บัตอ้งดูท่ีเวลานั้นๆ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ
ของคนไขเ้อง ว่าเคา้ตอ้งการแบบไหน แต่ท่ีมีปัญหาการฟ้องร้องกนัอยู่เน่ีย คิดว่าข้ึนอยู่กบัเจตนา
ของผูดู้แลไม่ว่าหมอหรือพยาบาลท่ีจะไม่ไปเร่งกระบวนการ ซ่ึงมนัสัมผสัได ้มนัจะมีการปฏิบติั
หรือวา่การส่ือสารบางอยา่งท่ีญาติหรือวา่คนไขเ้องเคา้สัมผสัไดว้า่เน่ียเป็นการเร่งเคา้หรือวา่เป็นการ
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ดูแลแบบประคบัประคอง ซ่ึงคลอ้ยตามธรรมชาติ ซ่ึง 2 อนัน้ีมนัจะต่างกนัก็คือ ถา้เป็นการท่ีผูดู้แล
นั้นเร่งหรือ mercy killing หมายถึงวา่ผูดู้แลเป็นผูพ้ิพากษาซ่ึงไม่ถูกตอ้ง ในขณะท่ีการดูแลซ่ึงคลอ้ย
ตามธรรมชาติมนัจะเป็นลักษณะท่ีผูดู้แลเป็นผูใ้ห้ข้อมูล คือเค้าก็จะสังเกต บางคร้ังก็จะสังเกต
มากกว่าการดูแลแบบเต็มท่ีหรือว่า Intensive ซะอีก เพื่อท่ีจะหาว่าคนไขเ้ขา้สู่ระยะ Active dying 
หรือเปล่าและตรงนั้นจะส่ือไปญาติท่ีว่าตอนน้ีคนไขเ้ขา้ใกล้ระยะส้ินสุดมากแล้ว เพราะฉะนั้นมี
อะไรท่ีตอ้งเตรียมความพร้อมซะมากกว่า ซ่ึงในการดูแลคนไขค้นนึงอาจเร่ิมตน้การดูแลเป็นแบบ
ประคบัประคอง แต่ก็จะมีบางจงัหวะท่ีเหมือนเราไปเร่งเคา้ อาจเน่ืองจากว่าเราไม่สามารถเขา้ใจ
กระบวนการทางธรรมชาติไดท้ั้งหมด เพราะแต่ละคนเน่ียแตกต่างกนัมากเลย จนบางคร้ังเน่ีย เรา
ตอ้งกลบัมาทบทวนตวัเองวา่เราเน่ียไปเร่งเคา้มากไปรึป่าว เคยมีคนไขค้นนึงซ่ึงเป็นโรคปอดระยะ
สุดทา้ยท่ีไดรั้บยาขยายหลอดลมเน่ีย แลว้ช่วงหลงัๆมนัไม่ไดผ้ล แลว้เราก็ให้พวกมอฟีนร์เคา้ไป ซ่ึง
ช่วงหลงัเน่ียเราก็มาทบทวนวา่เราเน่ียไปเร่งเคา้มากไปรึเปล่า แลว้ก็ถอยมอฟีนร์ออกมาแลว้ก็ให้เคา้
กลบัไปใชย้าขยายหลอดลมเหมือนเดิม คนไขก้็ยงัไม่เขา้ Active dying อยา่งน้ีเป็นตน้ เพราะฉะนั้น
ข้ึนอยูก่บัในตวัคนไขแ้ต่ละคน โอกาสท่ีจะขา้มเส้นแบ่ง เพราะฉะนั้นเราตอ้งเตือนตวัเราเองและคอย
สังเกตวา่คลอ้ยตามธรรมชาติหรือไปเร่งเคา้ และในความแตกต่างของผูใ้ห้การดูแลของแต่ละคนก็
ต่างกนั เพราะว่าน้ีคือศิลปะในการดูแลในขณะท่ีใช้วิทยาศาสตร์เขา้มาในแง่ของวิชาการ และท่ี
ส าคญัท่ีสุดก็คือเจตนาของผูใ้หก้ารดูแล ซ่ึงเคา้จะรู้วา่ เคา้ก าลงัท าอะไรไป 
3.การท าตามความประสงค์ของผูป่้วย แพทยจ์ะถูกกล่าวหาว่าทอดทิ้งผูป่้วยหรืองดเวน้การปฏิบติั
หนา้ท่ีหรือไม่ อยา่งไร 

ท่ีศูนยก์ารแพทยเ์น่ียยงัไม่เคย เพราะว่ามีแนวทางปฏิบติัส าหรับของตวัเอง คือ จะตอ้งหา
ความต้องการของคนไข้ให้เจอซะก่อน แม้ว่าเค้าจะส่ือสารไม่ได้ ก็ต้องประเมินให้ได้ว่าเค้ามี
ความสุขมากนอ้ยแค่ไหน อยา่งท่ี 2 คือตอ้งคุยกบัญาติเพราะอนัน้ีคือหนา้ท่ีเลยท่ีตอ้งมารายงาน ให้
ญาติเขา้ใจวา่ส่ิงท่ีตอ้งท าน้ีคืออะไร ยกตวัอยา่งเช่น การท าแผลในคนไขร้ะยะสุดทา้ยเน่ียคือการท่ีท า
ให้คนไขไ้ม่ทุกข์ทรมาน ไม่ปวด แต่ไม่ไดห้มายความว่าให้แผลนั้นหาย ซ่ึงก็จะมีบางรายซ่ึงญาติ
เขา้ใจเป็นวา่ท าไมไม่พยายามตดัเน้ือตายนั้นออก เพื่อให้แผลมนัหาย เราก็จะบอกกบัเคา้วา่ศกัยภาพ
ของเราเป็นการรักษาแบบประคบัประคอง ถา้ญาติรับไม่ไดเ้ราก็จะใหป้รึกษากบัแพทยเ์ฉพาะทางใน
ส่วนของการรักษาเต็มท่ีว่าจะท าอย่างไรต่อ ก็อาจมีบางเคสท่ีเป็น surgery in palliative care แต่ก็มี
ไม่มาก ท่ีการผา่ตดัจะท าให้เคา้พน้จากทุกขท์รมาน ซ่ึงตรงน้ีเราตอ้งชัง่น ้ าหนกัให้ไดร้ะหวา่งความ
เส่ียงกบัความคุม้ค่าท่ีได ้คนไขเ้คา้มีปัญหาปัสสาวะติดเช้ือ ซ่ึงถา้ไม่ท าผา่ตดัเคา้ก็จะมีไข ้ติดเช้ือ ซ่ึง
การผา่ตดันั้นไม่เส่ียงเยอะก็เลยเลือกท่ีจะท า เพื่อบรรเทาความทรมาน แต่วา่รายนั้นเราไม่สามารถรู้
ความตอ้งการของคนไขจ้ริงๆวา่ตอ้งการอะไร ในรายท่ีส่ือสารไม่ได ้
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4.อยา่งไรท่ีเรียกวา่ “ วาระสุดทา้ยของชีวติ ”  
การรักษาเต็มท่ีท่ีวา่ Intensive กบั palliative มนัคู่ขนานกนั เราจะตอ้งพยายามดูทั้งสองทาง

ไปตลอด เพียงแต่ว่าเราจะให้เปอร์เซนต์ทางไหนมากกว่ากนั จะมีบางคนท่ีเร่ิมตน้เน่ีย palliative 
เยอะเกือบร้อยเปอร์เซนต ์แต่วา่บางช่วงเน่ียเราตอ้งIntensive เน่ืองจากเกิดเคา้มี Miracle หรือความ
มหศัจรรยอ์ะไรเกิดข้ึนเราก็ตอ้งเปล่ียนเป็น Intensive ใหเ้คา้ เพื่อท่ีจะใหโ้อกาส แต่ทั้งน้ี เราก็จะตอ้ง
ดูวา่ตกลงวา่เคา้ตอ้งการแบบนั้นจริงหรือเปล่าควบคู่กบัอาการ ซ่ึงแต่ละคนอาการไม่เหมือนกนัเรา
ตอ้งหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา ในบางคนอาการไม่เหมือนกนั 
5.ท่านมีหนา้ท่ีตอ้งไปตรวจสอบหรือไม่วา่ Living will หรือหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับ
บริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทา้ยของชีวิต หรือเพื่อยติุการทรมานจาก
การเจบ็ป่วยเป็นของจริงหรือปลอม 

ถ้าทางกฎหมายยงัไม่เคยเจอเคสฟ้องร้อง ก็เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ และในเร่ืองของการ
ตรวจสอบไม่เคยตรวจสอบวา่เป็นตวัตนแทจ้ริงหรือเปล่า แต่เน่ียก็เป็นอนันึงท่ีควรจะท าวา่พิสูจน์วา่
เป็นคนน้ีจริง เจอน้อยท่ีเขียนพินยักรรมของตวัเองมา และส่วนใหญ่ท่ีมาโรงพยาบาลเป็นคนไขท่ี้
อ่านออกเขียนไดน้้อยและช่วงทา้ยคนไขมี้ขอ้จ ากดัมากมายในเร่ืองของความจ า ความนึกคิดท่ีจะ
สามารถเขียนอะไรข้ึนมาได ้และอาจจะเป็นวฒันธรรมรึเปล่าท่ีเรายงัไม่ค่อยนิยมหรือเคา้อาจจะไม่
แสดงออกมาก็ไดว้า่เคา้ไดเ้ขียนไวเ้พราะถือวา่เป็นการแช่งตวัเองรึเปล่า เพราะท่ีเคยดูแลเคสมาก็ไม่
เคยอ่านเลยวา่เขียนมาดว้ยตวัเองรึเปล่า เพราะบางทีการท าเอกสารอาจท าให้เขา้ใจผิดดว้ยซ ้ าวา่ไม่ใส่
ท่อช่วยหายใจ ป๊ัมหวัใจเป็นการรักษาแบบประคบัประคอง ซ่ึงจริงๆไม่ใช่ มนัคนละอยา่ง บางท่ีคิด
ว่าเอกสารเน่ียไม่เป็นสาระเลยส าหรับการดูแล มนัข้ึนอยู่กบัการส่ือสารกบัญาติซ่ึงจะเขา้มาในทีม
เป็นหน่ึงในผูดู้แลและการดูแลน้ี ทีมแพทย ์พยาบาลจะตอ้งรู้วา่ตวัเองไม่ใช่เบอร์หน่ึงในการดูแลแต่
เป็นญาติ ทีมแพทย ์พยาบาลเน่ียถอยหลงัออกมาเป็นเบอร์สองว่าเคา้ออกนอกกรอบรึเปล่าในแง่
วิชาการ เป็นตน้ ซ่ึงถา้เราไม่อธิบายเคา้จะคิดวา่เราละเลย ท่ีนานๆจะเขา้มาวดัความดนัสักที ซ่ึงตอ้ง
อธิบายวา่เราจบัตาดูเคา้มากกวา่ intensive ดว้ยซ ้ า 

 
ถอดเทปบทสัมภาษณ์ท่ี 2 
1.การท าหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุข ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 12 
แห่งพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เป็นการฆ่าตวัตายใช่หรือไม่ อยา่งไร 

ไม่คิดวา่เป็นการฆ่าตวัตาย เพราะวา่ คนเราจะมีสิทธิตดัสินใจเม่ือมีสติสัมปชญัญะครบถว้น 
นัน่คือส่ิงท่ีเคา้ตดัสินใจมาแลว้ และเคา้รับรู้วา่อะไรจะเกิดข้ึนกบัเขา คือแปลวา่ตอ้งตายแน่นอน เคา้



98 
 

 

ยอมรับ เคา้เลือกแลว้ท่ีจะตายอย่างสงบ ไม่ตอ้งการอะไรแลว้ คิดวา่เป็นการวางแผนล่วงหน้าก่อน
ตายมากกวา่ ไม่เป็นการฆ่าตวัตาย 
2.การท าตาม Living will ท่ีผูป่้วยตอ้งการเป็น Mercy killing หรือการุณยฆาตใช่หรือไม่ อยา่งไร 

โดยปกติคนเป็นแพทยเ์ม่ือเจอคนไขก้็จะมีหลกัการช่วย หน่ึง สอง สาม ส่ี การท่ีจะท าตามท่ี
คนไขเ้จตนานั้นบางทีก็ล าบากใจนะ แลว้ถา้ถามวา่ Living will กบั Mercy killing  ต่างกนัมั้ย คิดวา่
จุดหมายปลายทาง คือตายเหมือนกนั เพียงแต่วา่จะตายแบบไหน และหมอไม่แน่ใจวา่ บางทีการุณย
ฆาตท่ีคนไขก้็ตดัสินใจวา่จะตายอยูแ่ลว้ แลว้มาตกลงวธีิตายร่วมกนักบัแพทยบ์างทีก็ดูไม่ต่างกนั ไม่
เหมือนกบัในต่างประเทศท่ีเขาตดัสินใจมาแลว้วา่ขอตาย ขอยาฉีดเพื่อตาย ซ่ึงถา้ในประเทศไทยหรือ
ท่ีเราเน่ียส่วนใหญ่จะเป็นญาติตดัสินใจร่วมกนั 
3.การท าตามความประสงคข์องผูป่้วย แพทยจ์ะถูกกล่าวหาวา่ทอดทิ้งผูป่้วยหรืองดเวน้การปฏิบติั
หนา้ท่ีหรือไม่ อยา่งไร 

จากประสบการณ์ตวัเองยงัไม่เคยถูกวา่ทอดทิ้งผูป่้วยหรือปล่อยใหต้าย เพราะก่อนท่ีจะตก
ลงท า living will เราคุยเยอะมาก คุยจนกวา่ญาติหรือผูป่้วยเขา้ใจไม่มีขอ้สงสัยแลว้ 
4.อยา่งไรท่ีเรียกวา่ “ วาระสุดทา้ยของชีวติ ”  

หลักการตดัสินระยะสุดท้ายจะดูจากโรคท่ีเป็นโรคประจ าตวั ต่างๆ เช่น end stage ของ 
malignancy มาดว้ยติดเช้ือ เราก็จะบอกว่า ติดเช้ือเรารักษาไดน้ะ แต่อย่างอ่ืนเรารักษาไม่ได ้ถา้ติด
เช้ือดีข้ึนแต่ท่ีมนักระจายไปแลว้ไม่ดีข้ึนเคา้ก็ตอ้งจากไป หรือสองอายุท่ีมากๆและเป็นโรคท่ีรุนแรง 
หรือเป็นstroke ท่ีรุนแรงหรือ MI จนไม่รู้สึกตวัแลว้หรือ สมองตายไปแลว้ เราก็จะแนะน าญาติไปวา่
ถึงขั้นตอนการดูแลคนไขต่้อไปวา่ตอ้งดูแลยงัไง ตอ้งให้เคา้เห็นวา่เคา้จะเจออะไรถา้คนไขต้อ้งอายุ
ยืนยาวต่อไป เช่นเคา้ตอ้ง care suction NG feeding หรือญาติดูแนวโน้มว่าไม่ไหวแน่ๆ ท างานใน
เมือง ลูกคนเดียว เคา้ก็จะบอกวา่ รักษาไม่ไหว ก็ปล่อยเคา้ไป 
5.ท่านมีหนา้ท่ีตอ้งไปตรวจสอบหรือไม่วา่ Living will หรือหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับ
บริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยดืการตายในวาระสุดทา้ยของชีวติ หรือเพื่อยติุการทรมานจาก
การเจบ็ป่วยเป็นของจริงหรือปลอม 

เช็คของจริงของปลอมจะไม่เคยเช็ค แต่ถา้เอกสารของโรงพยาบาลจะมีตวัเลือกวา่ไม่รักษา
ขอ้ไหน คือจะเช็คแค่นั้น จะดูแค่ว่าอนัไหนท่ีเคา้ไม่ยอมรับ ไม่เคยยอ้นกลบัไปดูว่า ญาติคนไหน
เซ็นต ์ 

 
 
 



99 
 

 

ถอดเทปบทสัมภาษณ์ท่ี 3 
1.การท าหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุข ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 12 
แห่งพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ .2550 เป็นการฆ่าตวัตายใช่หรือไม่ อยา่งไร 

ไม่เป็นการฆ่าตวัตาย เพราะคนไขท่ี้ท า living will เป็นคนไขท่ี้มีโรคท่ีคุกคามต่อชีวิตอยู่
แลว้ และไม่มีการรักษาอ่ืน เราถึงไดใ้ช ้living will  
2.การท าตาม Living will ท่ีผูป่้วยตอ้งการเป็น Mercy killing หรือการุณยฆาตใช่หรือไม่ อยา่งไร 

การท า living will ของในประเทศไทยเราใช้แนวทาง passive euthanasia เท่านั้น Mercy 
killing คือ Active euthanasia 
3.การท าตามความประสงคข์องผูป่้วย แพทยจ์ะถูกกล่าวหาวา่ทอดทิ้งผูป่้วยหรืองดเวน้การปฏิบติั
หนา้ท่ีหรือไม่ อยา่งไร 

ส าหรับผมยงัไม่เคยถูกกล่าวหาวา่ทอดทิ้งหรือละเลยหนา้ท่ี เพราะก่อนท่ีจะท าอะไร ก็จะคุย
เยอะ และส าหรับบางคนเขาก็ถามวา่ หมอท่ีส่งคนไขม้าหรือหน่วยท่ีส่งมาเคา้บอกวา่ท่ีน่ีเป็นท่ีท่ีไม่
ท าอะไรใหค้นไขแ้ลว้ใช่มั้ย เป็นท่ีท่ีปล่อยใหค้นไขเ้สียชีวติใช่มั้ย แต่วา่พอไดรั้กษาเคา้แลว้หรือดูแล
ญาติเคา้แลว้ เคา้ก็เขา้ใจ ก็ไม่เคยเกิดปัญหา 
4.อยา่งไรท่ีเรียกวา่ “ วาระสุดทา้ยของชีวติ ” 

ส าหรับผม มนัยงัเทาๆ คือ เราจะรู้วา่วาระสุดทา้ยจริงๆก็ต่อเม่ือมนัเขา้วาระนั้นหรือเกิดไป
แล้ว แต่มนัก็มีบางอย่างท่ีจะบอกว่ามนัเข้าสู่วาระนั้ นแล้ว แต่มนัก็ไม่ 100% เช่น มีอาการของ
กลา้มเน้ือมดัเล็กท่ีท างานไม่ได ้หรือว่าสัณญาณชีพเร่ิมผิดปกติ จริงๆปัจจุบนั ผมจะท าเป็น early 
palliative referral เพราะมนัมีหลกัฐานมาหลาย study วา่ ยิ่งส่งเร็ว คุณภาพชีวิตยิ่งดีกวา่ อยา่งท่ีดงัๆ 
2-3 การศึกษา บอกดว้ยซ ้ าวา่คนไขท่ี้ส่งมา สามารถมีชีวิตท่ียืนยาวกวา่ท่ีไม่ส่งมา เพราะฉะนั้นถาม
ว่าผมมีเกณฑ์วาระสุดทา้ยมั้ย คือ มี แต่อาจไม่จ  าเป็น อย่างผูป่้วย 1 คนท่ีไดรั้บการวินิจฉัยว่าเป็น
มะเร็งระยะแรก และส่งมาปรึกษา ให้ร่วมดูแลพร้อมๆกนั สุดทา้ยสมมุติวา่คนไขห้ายจากโรคก็ให้
กลบับา้นไป ซ่ึงก็ดีกวา่ ถือวา่โชคดี เพราะฉะนั้น ค าวา่วาระสุดทา้ยเน่ีย ผมไม่อยากใหใ้ชค้  าน้ี เพราะ
ผมเห็นวา่ไม่เกิดประโยชน์ 
5.ท่านมีหนา้ท่ีตอ้งไปตรวจสอบหรือไม่วา่ Living will หรือหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับ
บริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยดืการตายในวาระสุดทา้ยของชีวติ หรือเพื่อยติุการทรมานจาก
การเจบ็ป่วยเป็นของจริงหรือปลอม 

ผมไม่เคยเช็ค เลย เพราะอยา่งท่ีผมเคยคุยกบัอาจารยแ์สวง ท่านก็บอกวา่ไม่ใช่หนา้ท่ีของเรา
ท่ีตอ้งไปเช็ค แค่ดูว่าน่าเช่ือถือ ตามหลกัฐานท่ีมีก็ไม่น่าผิด เพราะถือว่าหน้างานเราท าตามหลัก 
เพราะ ณ วนิาที ท่ีตอ้งช่วยชีวติ เราคงไม่มาหาหรือมาดูวา่เอกสารนั้นจริงรึเปล่าหรือใครเซนต ์
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ถอดเทปบทสัมภาษณ์ท่ี 4 
1.การท าหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุข ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 12 
แห่งพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ .2550 เป็นการฆ่าตวัตายใช่หรือไม่ อยา่งไร 

คิดวา่ไม่ใช่การฆ่าตวัตาย เพราะการเขียน living will มนัไม่ไดเ้ป็นการท าให้เขาตาย การท า 
living will มนัเป็นการแสดงเจตนาของคนไขเ้องมากกว่าว่า พอถึงภาวะนึงท่ีเคา้คิดว่าไม่สามารถ
รักษาตวัโรคเคา้ได ้เคา้จะใหท้างการแพทยช่์วยเหลือไดม้ากแค่ไหน 
2.การท าตาม Living will ท่ีผูป่้วยตอ้งการเป็น Mercy killing หรือการุณยฆาตใช่หรือไม่ อยา่งไร 

ในความคิด คิดว่าเป็นคนละแบบกบัการุณยฆาต เพราะอนันั้นเป็นการท่ีเราตดัสินใจให้
คนไข ้ส่วน living will เป็นการท่ีคนไขเ้ลือกวา่จะให้เราท าแบบน้ี อย่างท่ีคนไขต้ดัสินใจไม่ใส่ท่อ
ช่วยหายใจ ไม่ป๊ัมหวัใจ อยา่งน้ี ก็ไม่ไดห้มายความวา่เคา้จะตอ้งตายโดยทรมาน ไม่ไดห้มายความวา่
เคา้ไม่ไดรั้บการรักษาใดๆ อยา่งเช่น การไม่ใส่ท่อช่วยหายใจเราก็ไม่ไดป้ล่อยให้คนไขน้อนเหน่ือย
หรือหอบ เราก็มีการรักษาประคบัประคองตามอาการไปอยู่ แต่เร่ืองการไม่ป๊ัมหัวใจ ก็เป็นการท่ี
คนไขเ้คา้เลือกแลว้วา่จะไม่ทรมานเพื่อยื้อชีวติเคา้ 
3.การท าตามความประสงคข์องผูป่้วย แพทยจ์ะถูกกล่าวหาวา่ทอดทิ้งผูป่้วยหรืองดเวน้การปฏิบติั
หนา้ท่ีหรือไม่ อยา่งไร 

ตั้งแต่ท่ีท างานมาก็ไม่เคยเกิดปัญหาเพราะส่วนใหญ่จะมีการสร้าง relation ship ก่อนตั้งแต่
ต้น แล้วจริงๆก็มีน้อยท่ีคนไข้ถือliving will มาด้วย ส่วนใหญ่ก็เป็นการคุย ณ ตรงนั้น ซ่ึงก็เป็น 
document ของ รพ. เฉยๆ และก็ไม่ไดเ้น้นว่าญาติตอ้งเซนต์นะ และคนไขก้็ไม่ตอ้งเซนต์ดว้ย เพื่อ
เป็นหลกัฐานเพื่อป้องกนัการฟ้องร้อง  
4.อยา่งไรท่ีเรียกวา่ “ วาระสุดทา้ยของชีวติ ” 
 วาระสุดทา้ย ส าหรับผม ส่วนใหญ่จะดูเป็นกรณี อยา่งเช่นวา่ ภาวะติดเช้ือ เราก็จะประเมิน
ก่อนวา่ พื้นฐานคนไข ้ไม่วา่จะเป็นโรคประจ าตวั อายุ หรือวา่ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดข้ึนมนัสามารถ
แกไ้ขไดม้ั้ย ถา้ยงัสามารถแกไ้ขไดอ้ยูเ่ราก็จะคุยกบัญาติและคนไขว้า่มนัเป็นแบบน้ีนะ เคา้ โอเคมั้ย 
ถา้ โอเค เราก็ท าตามนั้น หรือวา่ไม่มีทางแกไ้ขจะท าก็ได ้ท าแลว้เกิดอะไร เราก็จะใหเ้คา้ตดัสินใจเอง
มากกวา่ เรามีหนา้ท่ีบอกแค่นั้นเองวา่ท าแบบน้ีแลว้มีขอ้ดีขอ้เสียอะไร 
5.ท่านมีหนา้ท่ีตอ้งไปตรวจสอบหรือไม่วา่ Living will หรือหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับ
บริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทา้ยของชีวิต หรือเพื่อยติุการทรมานจาก
การเจบ็ป่วยเป็นของจริงหรือปลอม 

ท่ีเคยเจอเคสนึง ซ่ึงเป็น OPD case ท่ีเคา้เซนตม์าแลว้และเคา้ก็บอกวา่แจง้คนในบา้นไวแ้ลว้ 
แต่เราก็ตอ้งคอนเฟิร์มกบัญาติวา่จริงมั้ย วา่รับรู้ตรงน้ีร่วมกบัคนไขรึ้เปล่า แต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ได้
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เช็คกันเพราะส่วนใหญ่คนไทยจะไม่ค่อยทราบเก่ียบกับ living will เท่าไร จะมีบางคนท่ีเค้าท า
มาแลว้เคา้ก็จะมาโชว ์แต่ส่วนใหญ่เคา้จะไม่เขา้ใจวา่ท าแลว้ท่ีส่งมาวา่มาท าอะไร ยกเวน้บางคนท่ีมี
ความกงัวลเร่ืองพินยักรรมเราจะส่งคนไขไ้ปปรึกษานิติเวชท าพินยักรรมต่อ แต่ในเร่ืองของ living 
will เลยยงัไม่เคยปรึกษาส่วนใหญ่เราจะใชก้ารคุยในคร้ังนั้นไปเลย 
 
ถอดเทปบทสัมภาษณ์ท่ี 5 
1.การท าหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุข ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 12 แห่ง
พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ .2550 เป็นการฆ่าตวัตายใช่หรือไม่ อยา่งไร 

ไม่คิดว่าเป็นการฆ่าตวัตาย คิดว่าเหมือนเป็นทางเลือกของคนไขท่ี้เคา้จะสามารถก าหนด
วธีิการเสียชีวติของเคา้ไดด้ว้ยตวัเอง  
2.การท าตาม Living will ท่ีผูป่้วยตอ้งการเป็น Mercy killing หรือการุณยฆาตใช่หรือไม่ อยา่งไร 

ไม่เหมือนกนั เพราะ การุณยฆาตมนัเป็นการท่ีคนไข้มาขอให้หมอท าอะไรสักอย่างให้
คนไขต้ายแต่การท่ีเคา้ถือ living will มามนัเป็นการแค่แสดงเจตจ านงคข์องคนไขแ้ค่วา่เคา้ไม่อยาก
ยื้อชีวิตต่อไปโดยทรมาน ไม่ไดแ้ปลว่าเคา้ไม่อยากรักษาแต่แค่เคา้ไม่อยากท าอะไรให้ aggressive 
กบัตวัเองแค่นั้นเอง 
3.การท าตามความประสงคข์องผูป่้วย แพทยจ์ะถูกกล่าวหาวา่ทอดทิ้งผูป่้วยหรืองดเวน้การปฏิบติั
หนา้ท่ีหรือไม่ อยา่งไร 

ยงัไม่เคยถูกวา่วา่ทอดทิ้งผูป่้วย เพราะส่วนใหญ่จะคุยแมถึ้งเวลาใกล้ๆ เสียชีวิตมา ก็จะคุยวา่
เคา้ยงัตอ้งการท าตามท่ีคนไขแ้สดงเจตจ านงคเ์อาไวม้ั้ย 
4.อยา่งไรท่ีเรียกวา่ “ วาระสุดทา้ยของชีวติ ” 

ตามปกติจะมีเกณฑ์ของแต่ละโรคอยูแ่ลว้วา่ เฟสไหนวาระสุดทา้ย แต่ในบทบาทของหมอ 
palliative ท่ีเรา follow up มาเร่ือยๆอยู่แล้ว เราจะรู้ว่าช่วงน้ีโรคเค้า down ลง score drop หรือ 
function มนัแย่ลง ตามปกติก็จะมีเกณฑ์ว่าโรคมะเร็งเม่ือไหร่ท่ีจะเรียกระยะสุดทา้ย และถา้ไม่ใช่
มะเร็ง เม่ือไหร่ คือ end stage  
5.ท่านมีหนา้ท่ีตอ้งไปตรวจสอบหรือไม่วา่ Living will หรือหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับ
บริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยดืการตายในวาระสุดทา้ยของชีวติ หรือเพื่อยติุการทรมานจาก
การเจบ็ป่วยเป็นของจริงหรือปลอมการ 

ท า living will มา รพ. ยงัพบไม่เยอะมาก ส่วนใหญ่จะเป็นการคุยกนัในครอบครัวคนไข้
แลว้ก็หมอมากกวา่ แลว้ก็จดไวใ้นเวชระเบียน แต่ก็มีคนไขบ้างคนท่ีไม่มีลูก ไม่มีหลาน ก็จะกงัวลวา่
ระยะทา้ย เคา้จะถูกใส่ท่อช่วยหายใจ ท าการช่วยชีวติต่างๆ ถา้เป็นคนกลุ่มน้ีก็จะแนะน าเคา้ท า living 
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will ติดตวัไวเ้ผื่อว่าเป็นอะไรไปจะได้รู้ ซ่ึงก็มีส่วนหน่ึงท่ีเคา้เขียนเองแลว้ก็เซนต์ไว ้หรือว่าส่วน
หน่ึงท่ีกรอกตามแบบฟอร์มของ สสส.และเก็บไวใ้นเวชระเบียน และมีพยานท่ีอาจเป็นเพื่อนเคา้ 
 
ถอดเทปบทสัมภาษณ์ท่ี 6 
1.การท าหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุข ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 12 
แห่งพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เป็นการฆ่าตวัตายใช่หรือไม่ อยา่งไร 

ก็ท่ีจริงก็เป็นสิทธิของเคา้นะ คือไม่ไดเ้ป็นการฆ่าตวัตาย คือถา้เป็นโรคท่ีรักษาไม่หาย คือ
แต่ละคนมีความจ าเป็นไม่เหมือนกนั มีความคิดไม่เหมือนกนั มีความคาดหวงัไม่เหมือนกนั ฉะนั้น
เน่ียก็เป็นสิทธิของเคา้หรือของแต่ละคนสามารถท าได ้
2.การท าตาม Living will ท่ีผูป่้วยตอ้งการเป็น Mercy killing หรือการุณยฆาตใช่หรือไม่ อยา่งไร 

มนัคือการท าตามความประสงค์ของคนไข ้คือปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติ คือเอาค าว่า
ช่วยใหต้ายเร็วข้ึน มนัก็ความหมายไม่ค่อยดี แต่อยา่งการป๊ัมหวัใจบางท่ีก็ตายอยูดี่ แต่ก็ยอมรับไดน้ะ
ถา้เคา้มีลิฟวิ่ง วีล มา ไม่ให้ป๊ัมหวัใจ แลว้เราท าตาม หรือวา่จะมีใครมาวา่ท าการุณยฆาตก็ไดน้ะ แต่
เราก็ถือวา่ไดท้  าตามความตอ้งการของเคา้ไง 
3.การท าตามความประสงคข์องผูป่้วย แพทยจ์ะถูกกล่าวหาวา่ทอดทิ้งผูป่้วยหรืองดเวน้การปฏิบติั
หนา้ท่ีหรือไม่ อยา่งไร 

ส าหรับกรณีน้ีไม่เคยถูกวา่หรือถูกกล่าวหา เพราะวา่จะพดูไวก่้อน คุยไวก่้อนอยูแ่ลว้ส าหรับ
การจะใหก้ารรักษาต่างๆ 
4.อยา่งไรท่ีเรียกวา่ “ วาระสุดทา้ยของชีวติ ” 

วาระสุดทา้ยของชีวิต ก็คือ โชคดีท่ีเราเป็นหมออยูแ่ลว้ เราก็จะรู้วา่วาระสุดทา้ยคือจะป่วย
หนกั การรักษาเน่ียก็แค่ยืดเวลาตาย คือรักษาแลว้ไม่ไดห้าย ถามว่านานเท่าไร ก็บอกไม่ไดน้ะ ถา้
ถามว่าบางทีมีความห่วง มีลูก ถึงเวลาจริงๆเราก็อาจจะเปล่ียนขอยืดเวลาตาย แต่โดยสรุปวาระ
สุดทา้ยของชีวิต ก็คือ โรคท่ีรักษาไม่หาย รักษายงัไงก็ตาย ถา้เป็นตวัหมอเองก็อาจจะเลือกการตาย
ดีกวา่ 
5.ท่านมีหนา้ท่ีตอ้งไปตรวจสอบหรือไม่วา่ Living will หรือหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับ
บริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยดืการตายในวาระสุดทา้ยของชีวติ หรือเพื่อยติุการทรมานจาก
การเจบ็ป่วยเป็นของจริงหรือปลอม 

คือปกติจะตรวจสอบก่อนเซนต์ในฐานะผูใ้ห้การรักษานะ ก็จะถามว่าเป็นญาติสายไหน 
เป็นใคร คร่าวๆ และก็คิดวา่เป็นหนา้ท่ีของทีมในการร่วมตรวจสอบนะ แต่โดยปกติตวัเองก็จะเป็น
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คนเช็ค เพราะไม่รู้วา่คนอ่ืนรู้วา่คนอ่ืนรึป่าว เพราะวา่บางทีหมอลืม หรือหมอยงัยุง่อยูก่บัการรักษา ก็
พยาบาลช่วยดู คือตอ้งรู้หนา้งานนะขณะนั้น 

 
ถอดเทปบทสัมภาษณ์ท่ี 7 
1.การท าหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุข ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 12 แห่ง
พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เป็นการฆ่าตวัตายใช่หรือไม่ อยา่งไร 

 คิดวา่มนัข้ึนอยูก่บั condition ของคนไข ้วา่ถา้เคา้ท าในภาวะโรคตรงนั้นมนัเป็นโรคท่ีรักษา
ไม่หายอยู่แลว้ เป็นวาระสุดทา้ยอยู่แลว้ ก็ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตวัตาย ก็ถือว่าเป็นการเสียชีวิตอย่าง
สงบน่าจะดีกวา่ เป็นการไม่ยื้อชีวิตอยา่งน้ีดีกวา่ และถา้โรคตรงนั้นมนัรักษาหายเราก็ไม่ท าตามนั้น 
เพราะถา้เราท ามนัก็จะถือวา่เป็นการฆ่าตวัตาย 
2.การท าตาม Living will ท่ีผูป่้วยตอ้งการเป็น Mercy killing หรือการุณยฆาตใช่หรือไม่ อยา่งไร 

คิดวา่มนัน่าจะเป็นคนละอยา่งกนันะคะ เพราะวา่การท่ีเราท าตาม ลิฟวิง่ วลี ท่ีคนไขเ้ขียนมา
เท่าท่ีเขา้ใจคือ การท่ีให้เคา้ไดเ้สียชีวิตตามตวัโรคท่ีมนัเป็นไป ไม่ใช่วา่เรายื่นมือเขา้ไปท าให้คนไข้
เสียชีวิต เช่นการให้ยา แต่ก็จะมีให้ยาแกป้วดไม่ให้ทรมานจากตวัโรคของเคา้ ให้เคา้จากไปอย่าง
สงบมากกวา่ คิดวา่ไม่ใช่การุณยฆาตค่ะ 
3.การท าตามความประสงค์ของผูป่้วย แพทยจ์ะถูกกล่าวหาว่าทอดทิ้งผูป่้วยหรืองดเวน้การปฏิบติั
หนา้ท่ีหรือไม่ อยา่งไร 

ไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างน้ีนะคะ เพราะเท่าท่ีมาจะเป็นการคุยตกลงกนัหลายๆคนทั้งตวั
ผูป่้วยและญาติ ก็ตอ้งคุยให้เห็นพอ้งในทางเดียวกนัทั้งหมด เพราะถา้เป็นเราท่ีเห็นดีคนเดียว แลว้
ญาติไม่เห็นดว้ยก็เป็นไปไม่ไดอ้ยูแ่ลว้ 
4.อยา่งไรท่ีเรียกวา่ “ วาระสุดทา้ยของชีวติ ” 

คิดว่าอยู่ในภาวะท่ีการรักษานั้นไม่ไดเ้ยียวยาให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เช่น มะเร็งในระยะ
สุดทา้ยท่ีไม่มีแนวทางท่ีจะรักษาต่อไปแลว้ แค่เหมือนมีชีวติเผชิญกบัความทรมานไปรอการเสียชีวิต
ไป คือมนัรักษาไม่หายแลว้ แต่จะเสียชีวติเม่ือไรบอกไม่ได ้อนัน้ีคือวาระสุดทา้ย 
5.ท่านมีหนา้ท่ีตอ้งไปตรวจสอบหรือไม่วา่ Living will หรือหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับ
บริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทา้ยของชีวิต หรือเพื่อยติุการทรมานจาก
การเจบ็ป่วยเป็นของจริงหรือปลอม 

คิดวา่ในเบ้ืองตน้ควรจะตอ้งรู้ก่อน อยา่งนอ้ยตอ้งรู้วา่คนท่ีเซนต์ตรงนั้นเป็นใคร ลูกรึเปล่า 
เป็นใครก็ควรจะตอ้งรู้ค่ะ เพราะวา่ถา้เป็นคนอ่ืนมาแอบอา้งอาจจะเป็นผลทางกฏหมายอาจท าให้เรา
เดือดร้อนได ้ก็ควรจะตอ้งรู้ และคิดว่าถา้ในอนาคตถา้มีการใช้ ลิฟวิ่ง วีลแลว้เคา้เขียนมานานแลว้
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อย่างจริงจังก็ควรจะมีหน่วยงานหน่ึงเข้ามาตรวจสอบให้ชัดเจนก็คงดีกว่าให้แพทย์เป็นคน
ตรวจสอบเอง 

 
ถอดเทปบทสัมภาษณ์ท่ี 8 
1.การท าหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุข ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 12 แห่ง
พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เป็นการฆ่าตวัตายใช่หรือไม่ อยา่งไร 

คิดวา่ไม่ใช่การฆ่าตวัตาย เพราะการท่ีจะท าเคา้ตอ้งรู้วา่ตวัเองป่วยเป็นโรครุนแรง ถึงรักษา
ไปก็ตอ้งเสียชีวติอยูดี่ เพราะส่วนมากคนก็ไม่มีใครอยากตาย ถา้เป็นโรคเล็กนอ้ยก็คงไม่เขียน 
2.การท าตาม Living will ท่ีผูป่้วยตอ้งการเป็น Mercy killing หรือการุณยฆาตใช่หรือไม่ อยา่งไร 

สืบเน่ืองมาจากขอ้แรก คือมนัยากต่อการรักษา รักษาไม่หาย มนัก็เป็นสิทธิของเคา้ท่ีจะท า ก็
เลยคิดวา่ไม่ใช่การท าการุณยฆาตค่ะ 
3.การท าตามความประสงค์ของผูป่้วย แพทยจ์ะถูกกล่าวหาว่าทอดทิ้งผูป่้วยหรืองดเวน้การปฏิบติั
หนา้ท่ีหรือไม่ อยา่งไร 

ไม่เคยเจอท่ีคนไขเ้ขียนมาให้แบบน้ี ส่วนมากท่ีเคยเจอเป็นกรณีญาติบอกว่าไม่ตอ้งใส่ท่อ
ช่วยหายใจ และก็จะมีการลงนามแลว้ ปฏิเสธแลว้แบบน้ีก็เลยไม่เคยถูกวา่วา่ทอดทิ้งคนไข ้เนน้การ
คุยกนัแลว้ 
4.อยา่งไรท่ีเรียกวา่ “ วาระสุดทา้ยของชีวติ ” 

มนัไดห้ลายระบบค่ะ ถา้อยา่งเช่นมะเร็ง ก็อาจจะมาในแบบท่ีปวดเยอะ นานเป็นเดือนและ
อาจจะมีระบบอ่ืนเช่นมีเหน่ือยมากข้ึน  ความดนัต ่าๆซ่ึงในแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกนั 
5.ท่านมีหนา้ท่ีตอ้งไปตรวจสอบหรือไม่วา่ Living will หรือหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับ
บริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทา้ยของชีวิต หรือเพื่อยติุการทรมานจาก
การเจบ็ป่วยเป็นของจริงหรือปลอม 

คิดวา่มนัเป็นความรับผิดชอบเราส่วนหน่ึงดว้ย เช่น ถา้มีคนมาบอกเฉยๆแลว้เราท าตามเลย 
เราไม่เช่ือตัวเอง ส่วนมากหมอจะถูกสอนมาว่าให้เช่ือตัวเอง คือถ้าเป็นไปได้ว่าคนไข้เค้ามี
สติสัมปชญัญะ เราควรตรวจสอบทวนสอบกบัเคา้ดว้ย เพราะไม่งั้นเราจะไม่สามารถรู้ไดเ้ลยว่าน่ี
ลายมือเคา้จริง แต่มนัก็ยากนะ ถา้เคา้ป่วยหนกัๆแลว้จะคอนเฟิร์ม 

 
ถอดเทปบทสัมภาษณ์ท่ี 9 
1.การท าหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุข ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 12 แห่ง
พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เป็นการฆ่าตวัตายใช่หรือไม่ อยา่งไร 
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จริงแล้วคิดว่ามนัเป็นสิทธิของตวัเองมากกว่าว่าจะท าหรือไม่ท าจะรับหรือไม่รับบริการ
อะไร มนัเป็นสิทธิของท่ีจะเลือกว่าจะรับหรือไม่รับอะไรภายใต้เง่ือนไงท่ีเคา้รู้ว่าเป็นอะไร แต่
ปัจจุบนัส่วนใหญ่คนไขจ้ะไม่รู้วา่ตวัเองป่วยเป็นอะไร เช่น ถา้เป็นมะเร็งญาติหรือลูกจะไม่ให้บอก
คนไขว้า่เขาเป็น ส่วนใหญ่ก็จะไม่ไดต้ดัสินใจดว้ยตวัเอง 
2.การท าตาม Living will ท่ีผูป่้วยตอ้งการเป็น Mercy killing หรือการุณยฆาตใช่หรือไม่ อยา่งไร 

ค าวา่มนัเป็นเมอซ่ี คิลล่ิง มั้ย เน่ีย จริงๆ มนัเป็นความประสงค์ของเคา้มากกวา่เราไม่ไดท้  า
อะไรเลย จริงๆเคา้แย่โดยตวัโรคของเขาอยู่แลว้ ถา้เราไปท าอะไรท่ีขดักบัความตอ้งการของเขาก็
เหมือนท าใหเ้ขาเกิดปัญหา การท่ีเราไม่ท าอะไรมนัก็เหมือนการท่ีเคา้จะไม่มารพ.แบบนั้น 
3.การท าตามความประสงค์ของผูป่้วย แพทยจ์ะถูกกล่าวหาว่าทอดทิ้งผูป่้วยหรืองดเวน้การปฏิบติั
หนา้ท่ีหรือไม่ อยา่งไร 

จริงๆแลว้มนัก็คงมีปัญหาบา้ง ถา้ญาติไม่รับรู้ว่าคนไขเ้ขียนจดหมายน้ี แต่ถา้ทุกคร้ังเราท า
ตามความประสงคข์องคนไข ้มนัก็จะมีพยานต่างๆอยูแ่ลว้มนัก็จะจบกระบวนการของเคา้ มนัก็จะมี
ไม่เขา้ใจอะไรกนับา้งแต่มนัก็จบหลงัจากท่ีอธิบายให้ญาติรับฟัง ส่วนใหญ่จะเนน้การพูดคุยกนัอยู่
แลว้ 
4.อยา่งไรท่ีเรียกวา่ “ วาระสุดทา้ยของชีวติ ” 

วาระสุดทา้ย คือ มนัตวัโรคหรืออาการท่ีรักษาไม่หาย และมนัส่งผลต่อความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวติของคนคนนั้น อยา่งเช่น ความดนัโลหิตสูง มนัเป็นโรคเร้ือรังท่ีรักษาไม่หาย แต่จะดีข้ึน
เม่ือไดรั้บการรักษาดว้ยยา โรคน้ีก็อาจจะนบัวา่เป็นวาระสุดทา้ย ก็คือจะเป็นอะไรก็ไดท่ี้ท าให้เคา้ไม่
สุขสบายรักษาไม่ได ้หรือวา่เคา้ไม่ตอ้งการการรักษา ซ่ึงแต่ละคนนิยามไดไ้ม่เหมือนกนั 
5.ท่านมีหนา้ท่ีตอ้งไปตรวจสอบหรือไม่วา่ Living will หรือหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับ
บริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทา้ยของชีวิต หรือเพื่อยติุการทรมานจาก
การเจบ็ป่วยเป็นของจริงหรือปลอม 

อนัน้ีถามวา่มนัตอ้งเช็คมั้ย เราใชแ้ค่การพูดคุยก็ไดจ้ริงๆ มนัท าไวใ้นโรงพยาบาลก็เพื่อเป็น
การส่ือสารวา่เคยพูดกนัไวม้ากกวา่ ส าหรับแพทยเ์จา้ของไขแ้ลว้ ผมจะใชก้ารพูดคุยมากกวา่ เพราะ
เคา้สามารถเปล่ียนใจได ้และเม่ือมีอาการเปล่ียนเราก็จะไปคุยหรือถามเคา้อีกท่ีวา่เคา้จะยืนยนัตามท่ี
เคยคุยกนัไวรึ้เปล่า แต่ถา้หลกัๆ ก็คือท าตามนั้น 

 
ถอดเทปบทสัมภาษณ์ท่ี 10 
1.การท าหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุข ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 12 แห่ง
พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เป็นการฆ่าตวัตายใช่หรือไม่ อยา่งไร 
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  คิดว่าเป็นการท่ีให้ผูม้ารับบริการได้แสดงความตอ้งการท่ีแทจ้ริง ซ่ึงเคา้มีสิทธิท่ีจะไม่ท า
เอกสารนั้นหรือท า เพราะถึงแมเ้คา้จะตอบแบบนั้นก็สามารถปรับเปล่ียนไดต้ลอดเวลา และไม่คิดวา่
เป็นการฆ่าตวัตาย เพราะวา่ คนเราจะมีสิทธิตดัสินใจเม่ือมีสติสัมปชญัญะครบถว้น นัน่คือส่ิงท่ีเคา้
ตดัสินใจ เป็นสิทธิของเคา้ 
2.การท าตาม Living will ท่ีผูป่้วยตอ้งการเป็น Mercy killing หรือการุณยฆาตใช่หรือไม่ อยา่งไร 

คิดวา่เป็นคนละแบบกบัการุณยฆาต เพราะการุณยฆาตเป็นการท่ีเราตดัสินใจใหค้นไข ้ส่วน 
living will เป็นการท่ีคนไขเ้ลือกไดเ้อง ซ่ึงไม่ไดห้มายความวา่เคา้ไม่ไดรั้บการรักษา เราก็มีการรักษา
ประคบัประคองตามอาการ แต่เป็นการท่ีคนไขเ้คา้เลือกแลว้วา่จะไม่ทรมานเพื่อยื้อชีวติเคา้ 
3.การท าตามความประสงค์ของผูป่้วย แพทยจ์ะถูกกล่าวหาว่าทอดทิ้งผูป่้วยหรืองดเวน้การปฏิบติั
หนา้ท่ีหรือไม่ อยา่งไร 

ไม่เคยเจอเหตุการณ์อยา่งน้ี เพราะเท่าท่ีมาจะเป็นการคุยตกลงกนัหลายๆคนทั้งตวัผูป่้วยและ
ญาติ ก็ตอ้งคุยใหเ้ห็นในทางเดียวกนัทั้งหมด จึงใหก้ารรักษานั้นๆ 
4.อยา่งไรท่ีเรียกวา่ “ วาระสุดทา้ยของชีวติ ” 

คืออยู่ในภาวะท่ีการรักษานั้นๆไม่ได้เยียวยาให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เช่น มะเร็งในระยะ
สุดทา้ย คือมนัรักษาไม่หายแลว้ แต่จะเสียชีวิตเม่ือไรบอกไม่ได ้ ข้ึนกบัภาวะของแต่ละบุคคล คือ
วาระสุดทา้ย 
5.ท่านมีหนา้ท่ีตอ้งไปตรวจสอบหรือไม่วา่ Living will หรือหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับ
บริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทา้ยของชีวิต หรือเพื่อยติุการทรมานจาก
การเจบ็ป่วยเป็นของจริงหรือปลอม 

ในเบ้ืองตน้ควรจะตอ้งรู้ก่อนว่าคนท่ีเซนต์ตรงนั้นเป็นใคร เพราะว่าถา้เป็นคนอ่ืนมาแอบ
อา้งอาจจะเป็นผลทางกฎหมายอาจท าให้เราเดือดร้อนได ้และถา้ในอนาคตถา้มีการใช ้ลิฟวิง่ วลีแลว้
เคา้เขียนมานานแลว้อย่างจริงจงัก็ควรจะมีหน่วยงานหน่ึงเขา้มาตรวจสอบให้ชดัเจนก็คงดีกว่าให้
แพทยเ์ป็นคนตรวจสอบเอง 
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