บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางว�ชาการ

“สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคล
ในวาระสุดทายของชีว�ต : กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ”
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ปจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทยไดพัฒนากาวหนาไปในหลาย ๆ ดาน ซึ่งความ
กาวหนาของเทคโนโลยีดังกลาวไดสงผลใหมนุษยมีอายุขัยที่ยืนยาวมากขึ้น แตก็มีผลให
แนวโน ม ของผู  ซึ่ ง ป ว ยเป น โรคที่ ไ ม อ าจรั ก ษาให ห ายขาดได มี จํ า นวนเพิ่ ม มากขึ้ น
เชนเดียวกัน และแมวา โรคหรืออาการบางอยางจะสามารถรักษาใหหายไดในปจจุบนั ก็ตาม
เชนในสมัยกอนเมื่อผูปวยอยูในสภาวะไตลมเหลวหรือไตวาย ผูปวยมักจะเสียชีวิต
อยางรวดเร็ว ทวาในปจจุบันมีวิทยาการในการผาตัดเพื่อเปลี่ยนถายอวัยวะของผูปวย
ซึ่งไดชวยใหผูปวยมีอัตราการรอดชีวิตมากขึ้นกวาในอดีต
อยางไรก็ตาม แมวา วิทยาศาสตรทางการแพทยจะพัฒนาไปมากแคไหน มนุษยกย็ งั
ไมสามารถหลีกเลีย่ งทีจ่ ะเผชิญกับความตายได เนือ่ งจากยังมีโรคภัยไขเจ็บอีกหลากหลาย
ที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได และโดยปกติผูปวยที่ปวยดวยโรคที่ไมสามารถรักษา
ใหหายขาดไดนา จะตองเสียชีวติ โดยวิธตี ามธรรมชาติภายในระยะเวลาไมนาน แตดว ยความ
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กาวหนาทางการแพทยแมไมอาจรักษาผูปวยใหหายจากโรคไดแตก็ยังสามารถยืดชีวิต
ของผูป ว ยไดดว ยวิธกี ารตาง ๆ อาทิ การใหสารนํา้ และสารอาหาร (Artificial Hydration and
Nutrition) การฟน ชีพดวยการกระตุน หัวใจ (Cardiopulmonary Resuscitation – CPR)
การใชเครือ่ งชวยหายใจ (Mechanical Ventilation) เปนตน สําหรับคนทัว่ ไปวิธกี ารเหลานี้
นาจะเรียกวาเปนวิธีการรักษาเพื่อชวยชีวิตผูปวย แตสําหรับผูปวยวาระสุดทายแลววิธีนี้
กลับเปนเพียงการยืดเวลาของความตายออกไปเทานั้น ซํ้ารายผูปวยยังไมสามารถใชชีวิต
ไดอยางปกติเหมือนคนทัว่ ไป บางคนตองใชชวี ติ ทีเ่ หลืออยูก บั เครือ่ งมือทางการแพทย บางคน
นอกจากตองทนทุกขทรมานกับโรคที่ไมอาจรักษาใหหายขาดไดแลวกลับยังตองทนทุกข
ทรมานกับวิธีการรักษาตาง ๆ นานา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยที่อยูในสภาพผักถาวร
ที่ไมอาจใชชีวิตทีเ่ หลืออยูเยี่ยงมนุษยได ทั้งไมอาจแสดงเจตนาที่จะตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลของตนเองได ดังนั้น จึงจําเปนตองอาศัยกระบวนการทางกฎหมาย
เขามาแทรกแซงเพื่อใหผูปวยมีอํานาจที่จะตัดสินใจไดวาวาระสุดทายของตนเองนั้น
ควรจะเปนเชนไร
ดวยเหตุนี้ จึงทําใหหลายประเทศไดมีแนวความคิดที่จะใหผูปวยกลุมดังกลาว
ทีส่ น้ิ หวัง มีสทิ ธิทจ่ี ะตัดสินใจในชีวติ ของตนเอง โดยการแสดงเจตนาเปนหนังสือไวลว งหนา
ในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู มีสติสมั ปชัญญะครบถวนสมบูรณวา จะไมขอรับบริการทางการแพทย
หรือสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตตนหรือเพื่อยุติ
ความทรมาน โดยแนวความคิดนีเ้ กิดขึน้ ในประเทศตาง ๆ หลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ เนเธอรแลนด ออสเตรเลีย แคนาดา และญีป่ นุ สําหรับประเทศไทยหลังจากไดมกี าร
กลาวถึงการใหผูปวยที่สิ้นหวังตายอยางสงบมาเปนระยะเวลานาน ในที่สุดก็ไดมีการตรา
พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกมาใชบงั คับ ซึง่ มีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการ
แสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขทีเ่ ปนไปเพียงเพือ่ ยืดการตายในวาระสุดทาย
ของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวยไวในมาตรา ๑๒ และตอมาไดมีการ
ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนา
ไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขทีเ่ ปนไปเพียงเพือ่ ยืดการตายในวาระสุดทายของชีวติ
หรื อ เพื ่ อ ยุ ติ ก ารทรมานจากการเจ็ บ ป ว ย พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ ่ ง มี ผ ลใช บ ั ง คั บ เมื ่ อ วั น ที ่
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในกฎกระทรวงฉบับดังกลาวไดกาํ หนดบทนิยามทีม่ คี วามสําคัญไว
เชน คําวา “หนังสือแสดงเจตนา” หรือ “บริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตาย
ในวาระสุดทายของชีวติ หรือเพือ่ ยุตกิ ารทรมานจากการเจ็บปวย” หรือ “วาระสุดทายของชีวติ ”
หรือ “การทรมานจากการเจ็บปวย” นอกจากนี้ ยังไดกาํ หนดหลักเกณฑและวิธกี ารของการ
ทําหนังสือแสดงเจตนา รวมทั้งการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนานั้นไวดวย
จุ ล นิิ ติ
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อยางไรก็ดี แมวาประเทศไทยจะมีกฎหมายออกมารองรับสิทธิของบุคคลในการ
แสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาพยาบาลไดกต็ าม แตเนือ่ งจากการใชสทิ ธิดงั กลาวยังมีขอ จํากัด
ในดานการรับรูและความเขาใจถึงสิทธิตามกฎหมายของผูที่เกี่ยวของ ทําใหมีการใชสิทธิ
ตามกฎหมายเปนจํานวนนอยมาก นอกจากนี้ ในสวนกฎกระทรวงฯ ที่ออกมาใชบังคับ
ยังปรากฏประเด็นปญหาของการบังคับใชกฎหมายในทางปฏิบัติอยูหลายประการ เชน
ปญหาความไมชัดเจนของคําจํากัดความตาง ๆ หรือปญหาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และวิธีดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาเมื่อผูปวยไมอยูในภาวะที่จะแสดงเจตนาได
หรือปญหาความขัดแยงอันเนือ่ งมาจากความไมเห็นดวยกับหลักการของกฎหมายดังกลาว
กระทั่งไดมีการฟองรองเปนคดีตอศาลปกครองของแพทยกลุมหนึ่ง
ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงแนวความคิด ที่มา และความสําคัญของสิทธิปฏิเสธ
การรักษาพยาบาลในวาระสุดทายของชีวติ มาตรการทางกฎหมายและแนวทางการปฏิบตั ิ
ทีเ่ กีย่ วของกับการรับรองสิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดทายของชีวติ
ทั้งของตางประเทศและของประเทศไทย และสภาพปญหาหรือขอจํากัดอันเกิดจากการ
บังคับใชกฎหมายดังกลาว เพื่อประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ
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กับสิทธิปฏิเสธการรักษาในวาระสุดทายของชีวิตใหมีความเหมาะสมและสามารถบังคับ
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ทางกองบรรณาธิการจึงไดดําเนินการสัมภาษณเพื่อรับฟง
ความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในประเด็น
เรือ่ ง “สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดทายของชีวิต : กฎหมาย
และแนวทางปฏิบัติ” จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ
อั นประกอบดวย ศาสตราจารย แ สวง บุ ญ เฉลิ ม วิ ภ าส กรรมการกฤษฎีกา และ
อดี ตผู  อํ านวยการศู น ย ธ รรมศาสตร ธรรมรั ก ษ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร และ
นายแพทยพลเดช ปนประทีป สมาชิกวุฒิสภา และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ และศาสตราจารย ดร. นายแพทยประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลทางวิชาการอันจะเปนประโยชน
ตองานดานนิติบัญญัติและประชาชนผูมีความสนใจโดยทั่วไป ซึ่งทานผูอานสามารถ
ติดตามและศึกษารายละเอียดในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้
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เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หองรับรองคณบดี
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

จุลนิติ : การรับรองสิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาล
ของบุคคลในวาระสุดทายของชีวต
ิ มีแนวความคิด ทีม
่ า
และเจตนารมณที่สําคัญ อยางไร
ศาสตราจารย แ สวง บุ ญ เฉลิ ม วิ ภ าส :

แนวความคิดเกี่ยวกับการรับรองสิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาล
ของบุคคลในวาระสุดทายของชีวิต เกิดจากจากขอเท็จจริงของ
การรักษาพยาบาล เนือ่ งจากผูป ว ยโดยทัว่ ไปนัน้ สามารถตัดสินใจ
กําหนดวิธีการดูแลสุขภาพหรือเลือกแนวทางการรักษาพยาบาล
ที่เหมาะสมดวยตนเองได แตมีสวนที่นาเห็นใจสําหรับผูปวย
ซึ่งมีอาการหนัก และไมอยูในภาวะที่สามารถสื่อสารหรือบอก
ความตองการเกี่ยวกับแนวทางการรักษาพยาบาลของตนเอง
ในวาระสุดทายของชีวิตได สงผลใหบุคลากรทางการแพทย
ตองไปพูดคุยปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการรักษาผูปวย
กับญาติของผูปวยแทน ซึ่งทําใหเกิดการพยายามเพื่อยื้อชีวิต
ของผูปวยดวยเครื่องพยุงชีพหรืออุปกรณทางการแพทยมาใช
เพื่อยืดความตายออกไป โดยที่ญาติของผูปวยไมอาจทราบ
หรือเขาใจถึงเจตนาที่แทจริงของผูปวยไดวาผูปวยตองการให
ใชเครือ่ งมือตาง ๆ มายือ้ ความตายออกไปหรือไม แตในทางกลับกัน
การเหนีย่ วรัง้ ชีวติ ดวยเครือ่ งมือเหลานัน้ กลับจะทําใหผปู ว ยไดรบั
ความทุกขทรมานเขาไปอีก และยังไดสงผลกระทบในเรื่อง
คาใชจายที่คอนขางสูงตามมาอีกดวย
๑

กรรมการกฤษฎีกา, ที่ปรึกษาศูนยกฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
กรรมการที่ปรึกษาดานสิทธิสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, อดีตผูอํานวยการศูนยธรรมศาสตร ธรรมรักษ
(Thammasat Thammarak Hospice) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
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จากเหตุการณทํานองเดียวกันซึ่งเกิดขึ้นในหลายกรณีของตางประเทศจึงทําใหเกิดแนวคิด
เกี่ยวกับ การแสดงเจตนาไวลวงหนา หรือ Living Will โดยที่ Will หมายถึง การแสดงความตองการ
หรือเจตนาซึ่งเขียนหรือจัดทําขึ้นไวลวงหนาเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู (living) กลาวคือ เปนการแจง
หรือแสดงเจตนาบอกกลาวถึงความตองการไวลวงหนาตั้งแตเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยูและมีสติครบถวน
หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ Advance Directive ซึ่งเปนการแจงเจตนาวาหากในอนาคตบุคคลนั้น
ปวยหนักหรือเปนอะไรในโรคที่ไมอาจรักษาไดและเขาสูในวาระสุดทายของชีวิตก็ขอใหไดจากไป
ตามธรรมชาติโดยที่ไมตองยื้อชีวิตดวยการใชเครื่องพยุงชีพหรืออุปกรณทางการแพทยที่เปนแตเพียง
การประคองลมหายใจไวเทานั้น โดยที่ผูปวยปราศจากสติสัมปชัญญะหรือการรับรูใด ๆ ดังนั้น
สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดทายของชีวิต คือ สิทธิของบุคคลทั่วไปในการ
แสดงเจตนาลวงหนาประการหนึ่งที่ทุกคนมีอยูและควรไดรับการคุมครอง
ในสวนของประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยการรับรองสิทธิ
ดังกลาวเริ่มตนขึ้นเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐๒ ซึ่งอยูในหมวด ๑
สิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ มาตรา ๑๒ บัญญัติวา
“มาตรา ๑๒ บุคคลมีสิทธิทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข ที่เปนไป
เพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวยได
การดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมือ่ ผูป ระกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไดปฏิบตั ติ ามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึง่ แลวมิใหถอื วา
การกระทํานั้นเปนความผิดและใหพนจากความรับผิดทั้งปวง”
ทั้งนี้ จะเห็นไดวาความในวรรคหนึ่ง ของมาตรา ๑๒ ไดกําหนดใหบุคคลมีสิทธิในการแสดง
เจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต
สวนความในวรรคสอง ไดกําหนดใหการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาเชนนั้นจะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งปจจุบันไดมีการประกาศใชกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไป
เพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย พ.ศ. ๒๕๕๓๓
ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และความในวรรคสาม ไดกําหนดขึ้นเพื่อเปนการ
ใหความคุมครองบุคลากรทางการแพทยไววา หากบุคลากรทางการแพทยไดปฏิบัติตามเจตนาของ
ผูปวยตามมาตรา ๑๒ แลว มิใหถือวาการกระทํานั้นเปนความผิดและใหพนจากความรับผิดทั้งปวง
และตองเขาใจวากรณีที่วานี้ เปนเรื่องของการจากไปตามวิถีธรรมชาติ มิใชเรื่องการทําใหตายเร็วเขา
หรือเรงการตาย (active euthanasia) แตอยางใด
๒

พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐, ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๔ ตอนที่ ๑๖ ก (๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐) :

หนา ๑. ๓
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข
ทีเ่ ปนไปเพียงเพือ่ ยืดการตายในวาระสุดทายของชีวติ หรือเพือ่ ยุตกิ ารทรมานจากการเจ็บปวย พ.ศ. ๒๕๕๓, ราชกิจจานุเบกษา
เลมที่ ๑๒๗ ตอนที่ ๖๕ ก (๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓) : หนา ๑๘.
จุ ล นิิ ติ
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ดังนัน้ ความหมายของการแสดงเจตนาตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ สามารถสรุปไดวา เปนการใชสิทธิของบุคคลเพื่อแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการ
สาธารณสุขทีเ่ ปนไปเพียงเพือ่ ยืดการตายในวาระสุดทายของชีวติ หรือเพือ่ ยุตกิ ารทรมานจากการเจ็บปวย
กลาวคือ เปนการขอเลือกวิธีการถึงแกความตายตามธรรมชาติในวาระสุดทายของชีวติ ไวลวงหนา
ตามที่ระบุไวในหนังสือแสดงเจตนานั่นเอง ทั้งนี้ หลักการดังกลาวแตกตางจากวิธีการการุณยฆาต
(Mercy Killing) ซึ่งเปนการเรงใหผูปวยถึงแกความตายเร็วขึ้น โดยขัดตอหลักการทั้งทางกฎหมาย
และทางจริยธรรมของประเทศไทย จึงไมอาจกระทําการเชนนั้นได จากขอเท็จจริงพบวา เคยมีผูปวย
โรครายแรงที่ไดรับความเจ็บปวดทรมานมากจากการรักษาพยาบาล โดยขอรองใหแพทยชวยฉีดยา
หรือกระทําการอื่นใดเพื่อใหผูปวยดังกลาวถึงแกความตาย กรณีเชนนี้จึงไมอาจกระทําไดเนื่องจาก
เปนการกระทําการุณยฆาต และสําหรับกรณีการกระทําการุณยฆาตเชนวานัน้ สามารถกระทําไดตอ เมือ่
จะตองมีกฎหมายรองรับอยางชัดแจงประกอบกับการดําเนินการตองเปนไปตามเงือ่ นไขตาง ๆ ทีก่ ฎหมาย
กําหนดอยางรัดกุม ดังเชนในตางประเทศ ไดแก เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม และบางรัฐของสหรัฐอเมริกา
เปนตน
จุลนิติ : ขอทราบถึงประสบการณและแนวทางการรับรองสิทธิปฏิเสธการรักษา
ในวาระสุ ด ท า ยของชี ว ิ ต ของนานาอารยประเทศว า มี ห ลั ก การและรู ป แบบอย า งไร
และสามารถนํามาศึกษาและพัฒนาสําหรับประเทศไทยไดหรือไม เพียงใด
ศาสตราจารยแสวง บุญเฉลิมวิภาส : สําหรับสิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาล

ในวาระสุดทายของชีวติ นัน้ เปนหลักการทีห่ ลายประเทศทัว่ โลกไดใหการยอมรับ ไมวา จะเปนสหรัฐอเมริกา
แคนาดา สิงคโปร ไตหวัน เปนตน สําหรับอังกฤษซึง่ เปนประเทศในยุโรปก็ไดยอมรับการทํา Living Will
เพราะเห็นวามนุษยมีอิสระในการตัดสินโชคชะตาของตัวเองแมในเรื่องการตายและควรมีกฎหมาย
รับรองถึงสิทธิการตาย ทั้งนี้ สิทธิปฏิเสธการรักษาในวาระสุดทายของชีวิตของตางประเทศ โดยเฉพาะ
ในประเทศอังกฤษ กฎหมายไดกาํ หนดใหบคุ คลทีม่ อี ายุ ๑๘ ปบริบรู ณและมีความสามารถตามกฎหมาย
สามารถทําหนังสือแสดงเจตนาในการปฏิเสธรักษาพยาบาลได โดยเนือ้ หาในหนังสือจะระบุถงึ วิธกี ารรักษา

๗
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ที่ผูปวยปฏิเสธในกรณีตา ง ๆ ผูท เ่ี ปนพยานอาจเปนสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใดก็ไดทผ่ี ทู าํ หนังสือ
ไววางใจแตทง้ั นีท้ ง้ั นัน้ ตองอยูบ นพืน้ ฐานของความยินยอมและเปนอิสระของผูท าํ หนังสือ ซึง่ แมวา หนังสือ
แสดงเจตนาจะไมมีพยาน หนังสือนั้นก็ยังคงใชไดตามกฎหมาย
ทั้งนี้ การแสดงเจตนาในการตายอยางสงบนี้ไมถือเปนการุณยฆาต (Mercy Killing)
ไมใชกรณีเรงการตายทีเ่ ปน Active Euthanasia แตเปนเรือ่ งของการตายตามธรรมชาติ โดยไมประสงค
จะยืดการตายดวยการใชเทคโนโลยีตาง ๆ การเขียน Living Will ไวจึงเปนแนวทางใหแพทยไดเดินไป
ในแนวทางของ Passive Euthanasia โดยไมใชเครื่องมือตาง ๆ จากเทคโนโลยีสมัยใหม แตยังมีการ
ดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care) คือ การดูแลอาการ การบรรเทาความเจ็บปวดใหแก
ผูปวย และชวยใหเขาไดจากไปอยางสงบตามวิถแี หงธรรมชาติ ดังนัน้ แนวทางการศึกษาและพัฒนาการ
รับรองสิทธิปฏิเสธการรักษาในวาระสุดทายของชีวิตสําหรับประเทศไทย ประการสําคัญที่สุด คือ
การสนับสนุนใหสราง และพัฒนาหนวยแพทยที่มีหนาที่ดูแลผูปวยในวาระสุดทาย เพื่อใหบุคลากร
ทางการแพทยมีความรูเรื่องการดูแลรักษาแบบประคับประคองมากขึ้น เนื่องจากเรื่องนี้ยังเปนเรื่อง
ที่คอนขางใหมของสังคมไทย ซึ่งเมื่อไมนานนี้ไดมีการประชุมเพื่อใหบรรจุหลักสูตรการศึกษาเรื่องนี้
เพิม่ ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรวิชาชีพเวชกรรมดานเวชศาสตรครอบครัวการบริบาล
แบบประคับประคอง
สําหรับความหมายของการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ
แพทยหญิงสุมาลี นิมมานนิตย อดีตประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล ผูรวมกอตั้งศูนยบริรักษ (Palliative Care Center) ของศิริราช ไดเคยใหความหมาย
ของการรักษาพยาบาลแบบประคับประคอง หรือ Palliative Care วา concept ของ Palliative Care
จุ ล นิิ ติ
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คือ “Relief suffering and improve quality of life” เปนการดูแลบรรเทาความเจ็บปวดทุกขทรมาน
ใหแกผูปวย
เมือ่ ๒ ปทผ่ี า นมา ทางกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหโรงพยาบาลมีหนวย Palliative Care
ณ ปจจุบนั จึงมีแนวโนมทีจ่ ะมีพฒ
ั นาการทีด่ ขี น้ึ เรือ่ ย ๆ ซึง่ เปนความจําเปนอยางยิง่ ตอการแสดงเจตนาทํา
Living Will ใหมีการนํามาใชไดผลทางการรักษาพยาบาลจริงเพื่อตอบสนองเจตนารมณของผูปวย
ซึง่ การดําเนินงานของหนวย Palliative Care ของประเทศไทย ในปจจุบนั หลายแหงยังมีการปฏิบตั งิ าน
รวมกับแพทยในโรงพยาบาลรวมถึงการใชสถานที่ของโรงพยาบาล ทั้งนี้ เห็นวาในอนาคตควรตองแยก
พื้นที่ออกจากโรงพยาบาล เพื่อใหมีสภาพบรรยากาศและความเหมาะสมสําหรับการดูแลผูปวย
ระยะสุดทาย เนื่องจากหากเปนในโรงพยาบาลอาจจะมีความไมสะดวกหลายประการและไมมีสถานที่
สําหรับญาติที่จะอยูรวมดูแลผูปวยในระยะสุดทายอยางเหมาะสม ทั้งนี้ ทราบวาหลายโรงพยาบาล
มีโครงการที่อยูระหวางการจัดหาสถานที่และกอสราง ซึ่งหนวย Palliative Care นั้น มีชื่อเรียก
ทีแ่ ตกตางกัน ไดแก โรงพยาบาลศิรริ าช เรียกวา “ศูนยบริรกั ษ” โรงพยาบาลศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน
เรียกวา “ศูนยการุณรักษ” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เรียกวา “ศูนยชีวาภิบาล” และ
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ เรียกวา “ศูนยธรรมศาสตร ธรรมรักษ”
สําหรับการจัดตั้งศูนยธรรมศาสตร ธรรมรักษ นั้น ไดจัดตั้งขึ้นบนแนวคิดที่ตองการใหมีสถานที่
ที่หนึ่งเพื่อดูแลผูปวยระยะสุดทายใหไดรับการดูแลที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการใชเครื่องมือตาง ๆ
จากเทคโนโลยีสมัยใหมมายือ้ ความตายใหถงึ ทีส่ ดุ โดยไมคาํ นึงถึงคุณภาพชีวติ ของผูป ว ย ทําใหผปู ว ยหลายราย
ตองจากไปพรอมกับเครือ่ งมือทีพ่ นั ธนาการรางไว อีกทัง้ จากไปอยางโดดเดีย่ วในหองฉุกเฉิน หรือหอง ICU
ของโรงพยาบาล ศูนยธรรมศาสตร ธรรมรักษ จึงเปนสถานทีก่ ง่ึ บานกึง่ โรงพยาบาล ทีใ่ หญาติไดมาอยูด แู ล
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ผูป ว ยในระยะสุดทายรวมกับทีมบุคลากรทางการแพทย โดยมีเปาหมายใหผปู ว ยไดจากไปอยางสงบตามวิถี
แหงธรรมชาติ โดยปราศจากการใชเครือ่ งมือทางการแพทย แตมงุ ทีก่ ารดูแลผูป ว ยแบบประคับประคอง
(Palliative Care) เพือ่ สรางสุขทีป่ ลายทางแกผปู ว ย โดยศูนยฯ ดังกลาว ไดเริม่ กอสรางตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๕๘
เปนศูนยแรกของมหาวิทยาลัยทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ นอกโรงพยาบาล เพือ่ ใหดเู ปนเอกเทศ อันมีลกั ษณะเปนเหมือน
บานหลังที่สอง เพื่อใหญาติสามารถมาพักคางคืนดูแลผูปวยรวมกับแพทย พยาบาล และจิตอาสาได
ซึ่งทางศูนยฯ ไดกําหนดใหวนั ที่ ๑๓ ตุลาคม ของทุกป เปนวันทําบุญประจําป เพื่อเปนพระราชกุศล
แดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จุลนิติ : ในทัศนะของทานเห็นวา ปจจุบันมาตรการทางกฎหมายและแนวทาง
การปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการรับรองสิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระ
สุดทายของชีวิตในประเทศไทยนั้น มีความเหมาะสมหรือไม รวมทั้งมีสภาพปญหา
และอุปสรรคอยางไร
ศาสตราจารยแสวง บุญเฉลิมวิภาส : ดวยพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๒ ไดกาํ หนดมาตรการทางกฎหมายและแนวทางการปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วของกับการรับรองสิทธิปฏิเสธ
การรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดทายของชีวิตไวคอนขางครอบคลุมแลว ซึ่งที่ผานมาก็ยังไมมี
ประเด็นปญหาเกีย่ วกับขอกฎหมายดังกลาวเกิดขึน้ จะมีกแ็ ตเพียงชวงแรก ๆ ทีไ่ ดมกี ารออกกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข
ทีเ่ ปนไปเพียงเพือ่ ยืดการตายในวาระสุดทายของชีวติ หรือเพือ่ ยุตกิ ารทรมานจากการเจ็บปวย พ.ศ. ๒๕๕๓
ที่ออกตามความในมาตรา ๑๒ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผล
ใชบังคับในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมีแพทยกลุมหนึ่งนําเรื่องมาฟองเปนคดีตอศาลปกครอง
เพื่อขอใหเพิกถอนกฎดังกลาว เพราะเห็นวาเสมือนเปนการการุณยฆาต คือ ปลอยใหผูปวยเสียชีวิตลง
โดยงดเวนไมใหการรักษา ทั้งที่แพทยมีหนาที่จะตองชวยชีวิตผูปวยใหดีที่สุดตามภววิสัยในขณะนั้น
จึงเห็นวาเปนกฎที่ขัดกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรม
อันดีของประชาชน และทําใหแพทยที่ไมทําการรักษาอาจมีความผิดตามกฎหมายอื่น ซึ่งศาลปกครอง
สูงสุดไดมีคําตัดสินในป พ.ศ. ๒๕๕๘๔ วา กฎกระทรวงฉบับนี้ชอบดวยกฎหมายทั้งในดานเนื้อหาและ
กระบวนการออกกฎหมาย ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การที่บุคคลทําหนังสือแสดงเจตนาฯ เปนการ
แสดงสิทธิในชีวิตและรางกาย ซึ่งสิทธิดังกลาวเปน “สิทธิของบุคคล” ซึ่งสิทธิดังกลาวมิใชสิทธิที่จะ
เลือกไมมชี วี ติ อยู หากแตเปนสิทธิในการเลือกทีจ่ ะปฏิเสธการรักษาพยาบาลเพือ่ ทีจ่ ะไดตายโดยธรรมชาติ
ผูท าํ หนังสือแสดงเจตนายังคงไดรบั การดูแลรักษาแบบประคับประคอง “วาระสุดทายของชีวติ ” การทําหนังสือ
ดังกลาวเปนการแสดงสิทธิในชีวิตและรางกาย สอดคลองกับมาตรา ๔ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๒
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๔

คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๑๑/๒๕๕๘ (วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘).

จุ ล นิิ ติ

5-32-MAC6.indd 10

๑๐

5/5/20 11:24 AM

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติยงั ไดออกประกาศกําหนดแนวทางการปฏิบตั ใิ นเรือ่ งนี้
สําหรับทางกระทรวงสาธารณสุขไดเคยออกหนังสือเวียนภายในโดยสรุปสาระสําคัญวา เนื่องจาก
กรณีมาตรา ๑๒ ยังมีประเด็นปญหาขอกฎหมายที่ยังหาขอยุติอยู และอยูระหวางการพิจารณาของ
ศาลปกครอง จึงขอใหงดการดําเนินการทีเ่ กีย่ วของ แตในเวลาตอมา แมวา ศาลปกครองจะไดมคี าํ วินจิ ฉัย
แลว กระทรวงสาธารณสุขก็ยงั ไมไดมหี นังสือเวียนฉบับใหมแกไขประกาศดังกลาว จนกระทัง่ เมือ่ ประมาณ
๓ เดือนที่ผานมานี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงไดมีการเวียนหนังสือฉบับใหมเกี่ยวกับแนวทางดําเนินการ
ตามคําวินจิ ฉัยของศาลปกครองซึง่ มีแนวโนมเกีย่ วกับความเขาใจของบุคลากรทางการแพทยในประเด็นนี้
คอย ๆ ดีขน้ึ ตามลําดับ จึงถือวากฎหมายฉบับนีค้ อ นขางมีความสมบูรณและเหมาะสมในระดับหนึง่ แลว
ดังนั้น สภาพปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมักจะเปนลักษณะของปญหาแนวทางการปฏิบัติและ
การทําความเขาใจกับผูที่เกี่ยวของ
ประการแรก เนื่องจากประชาชนโดยทั่วไปยังขาดความรูความเขาใจและยังไมคุนเคยกับ
แนวคิดใหมดังที่ไดกลาวไปแลวในขางตน อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีแนวโนมที่จะมีพัฒนาการในการ
ทําความเขาใจทีด่ ขี น้ึ เรือ่ ย ๆ ซึง่ ตัวอยางประเด็นปญหาทีพ่ บบอย ไดแก กรณีญาติของผูป ว ยมีความเห็น
ไมตรงกันเกี่ยวกับแนวทางการรักษาพยาบาลซึ่งทําใหบุคลากรทางการแพทยปฏิบัติงานไดคอนขาง
ลําบากและมีความวิตกกังวลกับการทีจ่ ะถูกฟองดําเนินคดี แตหากผูป ว ยไดมกี ารทําหนังสือแสดงเจตนา
หรือ Living Will ไว ก็จะสามารถแกไขปญหาดังกลาวนี้ได เนื่องจากกฎหมายไดกําหนดบทยกเวน
ความรับผิดของบุคลากรทางการแพทยไวเพื่อเปนการใหความคุมครองบุคลากรทางการแพทย มิให
ถือวาการกระทํานั้นเปนความผิดและใหพนจากความรับผิดทั้งปวง

๑๑
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ประการที่สอง ประเด็นขอบงชี้เกี่ยวกับอาการของผูปวยระยะสุดทาย กรณีที่กรรมการ
แพทยสภาบางทานไดตั้งขอสังเกตไวเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ “จะทราบไดอยางไรวาเมื่อใดคือวาระ
สุดทายของผูป ว ย” ซึง่ เปนประเด็นทีน่ า สนใจในทางปฏิบตั ิ นอกจากการศึกษาเกีย่ วกับขอบงชีเ้ กีย่ วกับ
อาการของผูปวยระยะสุดทายแลว (Palliative Performance Scale หรือ PPS) การสงเสริมแพทย
ใหมีความเชี่ยวชาญดาน Palliative Care หรือเพิ่มจํานวนผูศึกษาเรื่องนี้ รวมถึงการจัดใหมีสถานที่
สําหรับการใหคําปรึกษาแกญาติผูปวยเพื่อทําความเขาใจระหวางการรักษาแบบประคับประคอง
หรือ Palliative Care ไปพรอมกันก็มีความจําเปนอยางยิ่ง
ในกรณีของตางประเทศทีเ่ คยประสบปญหาเหลานีม้ ากอน ไดแกไขปญหาโดยการมีคณะกรรมการ
จริยธรรมในโรงพยาบาล (Ethic Committee) ประกอบดวยบุคลากรทางการแพทย นักสังคมสงเคราะห
นักกฎหมาย และผูนําชุมชน โดยใหญาติผูปวยไดรวมประชุมหารือรับคําปรึกษาจากคณะกรรมการฯ
เพื่อไดรับความรูความเขาใจและชวยใหรูสึกสบายใจยิ่งขึ้น จากนั้น จึงมีหนังสือใหลงนามฉบับหนึ่ง
เกี่ยวกับการปฏิเสธการรักษาหรือการกูชีพ DNR : Do not Resuscitation ปจจุบันตางประเทศ
เปลีย่ นเปนแบบฟอรม AND : Allow Natural Death คือการขอจากไปตามวิถธี รรมชาติ ซึง่ สือ่ ความหมาย
ที่ไมกระทบความรูสึกของผูปวยและญาติผูปวยเทาแบบแรกและตรงกับความหมายที่แสดงเจตนารมณ
ของผูปวยไดดีกวา
ประเด็นหนึ่งที่ตองทําความเขาใจใหถูกตองคือ มาตรา ๑๒ ใชเฉพาะกรณีที่เปนวาระสุดทาย
ของชีวิต ไมเกี่ยวกับเวชปฏิบัติโดยทั่วไป ยกตัวอยางเชน นาย ก ไดทําหนังสือแสดงเจตนา Living Will
ไววาในวาระสุดทายจะขอถึงแกความตายตามธรรมชาติ โดยที่ไมตองใชเครื่องพยุงชีพหรืออุปกรณ
ทางการแพทยใด ๆ ในการยือ้ ชีวติ ในเวลาตอมานาย ก ประสบอุบตั เิ หตุทางรถยนตจงึ มีผนู าํ สงโรงพยาบาล
จุ ล นิิ ติ
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ในระหวางการชวยชีวิตนาย ก บุคลากรทางการแพทยจะทําการรักษาพยาบาลตอทอเครื่องชวยหายใจ
ทําไดหรือไม กรณีดังกลาวนี้เปนการรักษาพยาบาลโดยทั่วไป จึงสามารถดําเนินการชวยเหลือดูแล
รักษาพยาบาลนาย ก ไดตามปกติ เนือ่ งจากยังไมใชกรณีวาระสุดทายตามที่ นาย ก ไดมกี ารแสดงเจตนาไว
นอกจากนั้น ไมวาจะเปนกรณีการรักษาพยาบาลตามอาการของโรคอื่น ๆ ที่มีการใชเครื่องมือและ
อุปกรณทางการแพทย เชน โรคหอบหืด ก็สามารถรักษาพยาบาลไดตามวิธีการปกติ เนื่องจากเปนการ
รักษาพยาบาลโดยทั่วไปยังไมใชกรณีวาระสุดทายของชีวิต
ประการที่สาม ปญหาความเขาใจผิดวาการแสดงเจตนาตามมาตรา ๑๒ วาเปนเรื่อง
“การุณยฆาต หรือ Mercy Killing” ดังจะเห็นไดจากการรับฟงความคิดเห็นของผูเขารวม
สัมมนา ซึ่งคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง “สิทธิปฏิเสธ
การรักษาในระยะทายของชีวิตกับปญหาในทางปฏิบัติ” ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ทําให
ไดรบั ทราบความคิดเห็นจากบุคคลทีเ่ กีย่ วของหลากหลายฝายวา ยังมีความเขาใจทีค่ ลาดเคลือ่ นเกีย่ วกับ
การแสดงเจตนาตามมาตรา ๑๒ วาเปนเรื่อง “การุณยฆาต หรือ Mercy Killing” ซึ่งเปนความเขาใจผิด
อยางมาก แตในที่ประชุมก็ไดทําความเขาใจรวมกันแลว
ประการที่สี่ หลักจรรยาบรรณทางการแพทย การที่แพทยปฏิบัติตาม living will ของผูปวย
เปนไปตามกฎหมายมาตรา ๑๒ ใหกระทําได ซึง่ เปนคนละเรือ่ งกับ “การุณยฆาต” (Active Euthanasia
หรือ Mercy Killing; การุณยฆาต) ดังนัน้ แพทยจงึ ใชแนวคิดและหลักการของการดูแลผูป ว ยระยะสุดทาย
แบบประคับประคอง (Palliative Care) เปนแนวทางในการดูแลที่ใหความสําคัญเพื่อการบรรเทา
ความเจ็ บปวดที ่ เกิ ดขึ ้ น ครอบคลุ มการดู แลจิ ตใจทั ้ งของผู  ป วยและญาติ ให สามารถเผชิ ญหน า
กับเสี้ยววินาทีสุดทายของชีวิตอยางปราศจากความกลัวและกังวล อยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ที่สําคัญคือเปนการคืนสิทธิการเลือกตายโดยผูปวยเอง
นอกจากนี้ ยังมีผลการประชุมแพทยสภาระดับโลกที่ไดใหการยืนยันและรับรองถึง ๓ ครั้งวา
หากเปนกรณีที่ผูปวยขอจากไปเร็วขึ้นหรือเรงการตายโดยที่ผูปวยหรือญาติรองขอ แลวบุคลากร
ทางการแพทยดาํ เนินการให ถือเปนการกระทําทีผ่ ดิ หลักจริยธรรม แตกรณีการขอจากไปตามธรรมชาตินน้ั
สามารถยอมรับใหกระทําได โดยที่ไมถือวาเปนการทอดทิ้งผูปวยหรือผิดตอจริยธรรมวิชาชีพ
ซึง่ ปรากฏขอเท็จจริงทีย่ งั มีขอ ถกเถียงกันอยู ตัวอยาง กรณีขอ เท็จจริงปรากฏวา นาย ก เปนบุคคลทีไ่ ด
ทําหนังสือแสดงเจตนา หรือ Living Will ไว ไดประสบอุบัติเหตุกรณีฉุกเฉินถูกนําตัวมาสงโรงพยาบาล
เบือ้ งตนแพทยดาํ เนินการรักษาพยาบาลชวยชีวติ ตามวิธกี ารทัว่ ไปโดยทีต่ อ งมีเครือ่ งชวยหายใจ เวลาตอมา
นาย ก ผูปวยดังกลาวอาการทรุดหนักไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงระยะสุดทาย การถอดเครื่องชวยหายใจ
เปนเรือ่ งทีท่ าํ ไดหรือไม เมือ่ พิจารณาประเด็นปญหาดังกลาวตามหลักกฎหมายแลว แพทยสามารถถอด
เครือ่ งชวยหายใจไดตามกระบวนการทางการแพทยโดยทีแ่ พทยไมมคี วามผิด ซึง่ ประเด็นนีย้ งั มีความเขาใจ
ไมตรงกันของบุคคลหลายฝายทั้งบุคลากรทางการแพทยและนักกฎหมาย เนื่องจากมีผูเห็นวาแมผูปวย
จะไดทาํ หนังสือแสดงเจตนาไมขอใชเครือ่ งพยุงชีพสําหรับการปวยในระยะสุดทายไวแลว แตเมือ่ เริม่ ตน
การรักษาดวยเครื่องพยุงชีพดังกลาวแลว เวลาตอมาหากแพทยจะถอดเครื่องออกในภายหลังจึงไม
สามารถทําได ประเด็นปญหาดังกลาวนีจ้ งึ ยังตองใชเวลาในการปรับความเขาใจใหตรงกันวา การไมไดใช
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เครื่องมือทางการแพทยในการรักษาตั้งแตเริ่มตน (withhold) หรือการใชเครื่องมือทางการแพทย
เพื่อทําการรักษาพยาบาลทั่วไปแลวถอดออกในเวลาตอมา (withdraw) เนื่องจากการปฏิบัติตาม
เจตนารมณของผูป ว ยเปนเรือ่ งเดียวกัน ไมใชการทอดทิง้ ผูป ว ยหรือฆาตกรรมแตอยางใด แตเปนเรือ่ ง
ของการใหผูปวยไดจากไปตามธรรมชาติเทานั้น
ทั้งนี้ รองศาสตราจารย นายแพทยฉันชาย สิทธิพันธุ รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเคยเปรียบเทียบกรณีดงั กลาวไวอยางนาสนใจวา หากเปรียบเทียบเหตุการณ
ที่มีรถยนตเสียอยูบนถนนกับการดูแลผูปวยระยะสุดทายที่ใชเครื่องมือและอุปกรณในการพยุงชีพ
อาจจะมี ๒ แนวทางที่สามารถดําเนินการได แนวทางแรกคือ การลากรถยนตคันดังกลาวออกไปทันที
หรือแนวทางที่สองคือ หาคนมาชวยกันลองเข็นรถยนตคันนั้นไปเรื่อย ๆ หากลองเข็นมาระยะหนึ่งแลว
เครือ่ งยนตกย็ งั ไมตดิ จึงหยุดเข็น ซึง่ การหยุดกระทําการดังกลาวนัน้ เปรียบไดกบั การลองพยายามใชเครือ่ ง
พยุงชีพในเบื้องตน เมื่อไมเปนผลจึงไดถอดออกในภายหลังซึ่งไมใชเรื่องผิดแตอยางใด
นอกจากนี้ รองศาสตราจารย แพทยหญิง ศรีเวียง ไพโรจนกลุ ผูเ ชีย่ วชาญดาน Palliative Care
ไดเคยใหความรูเกี่ยวกับเรื่องนี้วา “...เครื่องพยุงชีพถูกสรางมาเพื่อใชในการพยุงชีพผูปวย เพื่อรอ
การรักษาอวัยวะที่ลมเหลวใหกลับมาดีเพื่อที่จะเอาเครื่องออกได ซึ่งเปนการยื้อชีวิต แตสําหรับคนไข
ระยะสุดทายที่กําลังจะตายเครื่องพยุงชีพไมสามารถยืดชีวิตได มันเปนเพียงการยืดความตาย
ซึ่งเต็มไปดวยความทุกขทรมาน ฉะนั้นเมื่อไมเกิดประโยชนก็ควรเอามันออก สวนตัวคิดวาการยุติ
เครื่องพยุงชีพในผูปวยที่กําลังจะตายเปนสิ่งที่ทําไดในหลักการจริยธรรมและแนวคิดทางการแพทย
เราไมมเี จตนาใหตาย แตปลดเปลือ้ งทุกขทรมานและใหตายตามธรรมชาติของโรคโดยไมยอ้ื ความตาย...”
จุ ล นิิ ติ
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ประการทีห่ า เมือ่ มีการดําเนินการตามมาตรา ๑๒ บริษทั ประกันจะตองจายเงินประกันหรือไม
สืบเนื่องจากความเขาใจคลาดเคลื่อนวา Living Will เปนการุณยฆาต เปนการตายผิดธรรมชาติและ
โยงไปวาอาจเกิดปญหาการใชสิทธิประกันชีวิตซึ่งเปนความเขาใจที่ผิด เพราะเมื่อการถึงแกความตาย
ตามมาตรา ๑๒ เปนการตายตามธรรมชาติจึงไมใชเปนการฆาตัวตาย บริษัทประกันจึงตองจายเงิน
ประกันชีวิตตามปกติ
ประการที่หก ขาดความรูความเขาใจเรื่องวิธีการเขียนหนังสือแสดงเจตนา Living Will
คือ เอกสารแสดงเจตนาลวงหนาเกี่ยวกับการเลือกวิธีการรักษาสุขภาพชวงสุดทาย และการตายดี
(Advance Directive) ตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อทบทวน
ความตองการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เมื่อผูปวยเขาสูชวงสุดทายของชีวิต และสื่อสารความตองการ
ใหครอบครัวและทีมสุขภาพไดรับรู ที่ระบุไววา “บุคคลมีสิทธิทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับ
บริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมาน
จากการเจ็บปวยได” ดังนั้น หนังสือแสดงเจตนาไวลวงหนา หรือ Living Will จึงไมใชการทําพินัยกรรม
ไมจําเปนตองทําตามแบบที่กฎหมายกําหนด ผูแสดงเจตนาจะเขียนเองในรูปแบบใดก็ได โดยมีการ
ลงชื่อไวซึ่งจะมีพยานหรือไมมีก็ได จึงไมมีแบบฟอรมที่ตายตัว ทุกคนสามารถเขียนขึ้นมาเองได หรือจะ
ดาวนโหลดแบบฟอรมจากสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) เว็บไซต www.thailivingwill.in.th
แลวกรอกขอมูลเพิม่ เติมก็ไดเชนกัน แตสง่ิ สําคัญทีห่ า มลืมนัน่ คือ ควรระบุ วัน เดือน ป ทีท่ าํ เอกสารไวดว ย
ตัวอยางเนื้อหาหลัก ๆ ที่ควรมีอยูใน Living Will อาทิเชน เลือกวาจะใหการรักษาแบบใด เลือกวาคุณ
จะหายใจดวยตัวเองแทนการใชเครื่องชวยหายใจ งดการใหอาหารและนํ้าทางสายยาง โดยขอใหดูแล
แบบประคับประคองรวมทั้งความประสงคจะกลับไปเสียชีวิตที่บาน เปนตน เพียงแคจรดปลายปากกา
แสดงความประสงคลงในแผนกระดาษใหเรียบรอยแลวและจัดทําสําเนาของหนังสือฉบับนั้นพรอมทั้ง
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาแลวนําไปฝากเก็บไวเพื่อแนบกับทะเบียนประวัติการรักษาของโรงพยาบาล
หรือจะพกเอกสารไวตดิ ตัวไปตลอดก็เทานัน้ เพราะเมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉินจนอาจถึงวาระสุดทาย ทีมเจาหนาที่
ผูรักษาพยาบาลจะไดทราบถึงเจตนาในการรักษาสุขภาพของผูแสดงเจตนานั่นเอง
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีประเด็นปญหาในสวนของการกําหนดมาตรฐานในการใหบริการของ
แตละโรงพยาบาลเกีย่ วกับการมีหนังสือแสดงเจตนาหรือ Living Will ทีม่ คี วามแตกตางกันอยูบ า ง บางแหง
กําหนดใหตอ งมีขน้ั ตอนยุง ยากเพิม่ ขึน้ อาทิ ผูป ว ยทีจ่ ะทํา Living Will จะตองผานการรับรองจากจิตแพทย
หรือการกําหนดขั้นตอนหรือหลักเกณฑที่ไมจําเปนอื่น ๆ เปนตน
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ

หากพิจารณาแลวจะพบวา การปฏิเสธการใสเครื่องชวยหายใจในวาระสุดทายของชีวิตก็ดี
หรือหากใสไปแลวขอใหถอดเครื่องชวยหายใจก็ดี แทจริงแลวก็คือการใชสิทธิขอตายตามธรรมชาติ
โดยไมตองการใหใชเครื่องมือใด ๆ มาเหนี่ยวรั้งชีวิตไวนั่นเอง ไมขัดตอจริยธรรมทางการแพทยและ
กฎหมายแตอยางใด หากการนั้นเปนไปตามความตองการของผูปวยและญาติ ซึ่งในหลายประเทศได
ทํากันโดยถือเปนเรื่องปกติในเวชปฏิบัติไปแลว สําหรับในประเทศไทยนั้นจากการที่ไดรวมประชุม
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รวมกับแพทยผใู หญหลาย ๆ ทาน ตางก็ยนื ยันวาสามารถทําไดถา เขาใจขัน้ ตอนในการทํา และสวนประเด็น
ทางกฎหมายจําเปนที่จะตองอาศัยนักกฎหมายในการที่จะชวยกันทําความเขาใจในหลักกฎหมาย
ซึ่งการทําความเขาใจดังกลาวนั้นจําเปนที่จะตองทําความเขาใจทั้งความเปนจริงทางการแพทยและ
หลักกฎหมายที่ถูกตองควบคูกันไป จึงจะเกิดความเขาใจรวมกัน ดังนั้น กลาวไดวาการรับรองสิทธิ
ปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดทายของชีวิตในประเทศไทยยังตองอาศัยระยะเวลา
ทําความเขาใจในการตระหนักถึงสิทธิของผูป ว ยในกรณีดงั กลาว ตลอดจนการเสริมสรางความรูค วามเขาใจ
ใหแกประชาชน บุคลากรทางการแพทยและบุคลากรของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยควรชวยกัน
เผยแพรความรูออกไปสูสาธารณะใหไดมากที่สุด

จุ ล นิิ ติ
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นายแพทยพลเดช ปนประทีป๑
สมาชิกวุฒส
ิ ภา

“สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดทายของชีวิต :
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ”
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ อาคารสุขประพฤติ ชั้น ๒๕

จุลนิติ : การรับรองสิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาล
ของบุ ค คลในวาระสุ ด ท า ยของชี ว ิ ต มี แ นวความคิ ด
ที่มา และเจตนารมณที่สําคัญ อยางไร
นายแพทยพลเดช ปนประทีป : สิทธิในการปฏิเสธ

การรั กษาพยาบาลเป นเรื ่ องโดยปกติ ของบุ คคลทั ่ วไป และ
เปนหลักการพื้นฐานที่มนุษยทุกคนมีสิทธิในชีวิตของตนเอง
มีสทิ ธิทจ่ี ะรับหรือไมรบั การรักษาพยาบาลใด ๆ ก็ได ในเวลาทีเ่ รา
เจ็บปวยเราจะเลือกไปพบแพทยหรือไมไปก็ได และหากแพทย
ใหคําแนะนําเพื่อการปฏิบัติตัวยามเจ็บปวย เราจะไมปฏิบัติตาม
ก็ไดอีกเชนกัน เชน แพทยตองการเจาะเลือดเพื่อตรวจเบาหวาน
เราจะปฏิเสธก็ได หรือแพทยสั่งไมใหบีบสิวเวลาไปรักษาสิว
แตหลายคนก็ไมปฏิบัติตาม เปนตน นั่นเปนเพราะการปฏิเสธ
การรักษาพยาบาลเปนสิทธิโดยธรรมชาติที่ติดตัวมาพรอมกับ
ความเปนมนุษย หมายความวามนุษยมีสิทธิในชีวิตรางกาย
ของตนเอง ดังนั้น มนุษยยอมจะดําเนินการอยางไรกับรางกาย
ของตนเองก็ได เวลาใครมาทําอะไรกับชีวิตรางกายของใคร
ยอมตองขออนุญาตกับบุคคลนั้นกอนเสมอ จุดนี้เองกอใหเกิด
หลักการทางกฎหมายในทางการแพทยทส่ี าํ คัญคือ “หลักความ
ยินยอม” ซึ่งใชในทางกฎหมายทั่วไป และ “หลักความยินยอม
ทีไ่ ดรบั การบอกกลาว (Informed consent)” ซึง่ หลักการเหลานี้
กําหนดใหผใู ดก็ตามทีจ่ ะมาทําการใด ๆ กับรางกายของบุคคลอืน่
ตองขอความยินยอมจากเจาของรางกายกอนเสมอ
๑

คุณวุฒิการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
แพทยศาสตรบัณฑิต
อนุมัติบัตรผูเชี่ยวชาญดานเวชศาสตรปองกัน.
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สําหรับการรักษาพยาบาลนั้นเมื่อจะทําการรักษาพยาบาลแกผูปวย ผูประกอบวิชาชีพ
ดานสาธารณสุขตองแจงขอมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล รวมทั้งขออนุญาตกับผูปวยกอนที่จะ
ดําเนินการประกอบวิชาชีพเสมอ (เวนแตมีกรณีฉุกเฉินที่ไมอาจขออนุญาตได) ซึ่งแนวคิดนี้ไดรับ
การรับรองในหลักจริยธรรมทางการแพทย ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย๒ และในกฎหมายตาง ๆ๓
อีกหลายฉบับ และปญหาจะเกิดขึน้ เมือ่ เจาของชีวติ รางกายไมอยูใ นภาวะทีม่ คี วามสามารถในการตัดสินใจ
ไดแลว กลาวคือ เมื่อบุคคลยังมีสติสัมปชัญญะดีอยูก็สามารถตัดสินใจใหใครมาทําอะไรกับเนื้อตัว
รางกายตนเองได แตเมื่อผูนั้นไมมีสติสมั ปชัญญะแลวจะเกิดคําถามขึ้นมาทันทีวาจะดําเนินการอยางไร
๒

บัญญัติ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๘ บัญญัติวา
"มาตรา ๒๘ บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย
การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมาย

การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือรางกายจะกระทํามิได
เวนแตมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะกระทํามิได".
๓

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘ บัญญัติวา
"มาตรา ๘ ในการบริการสาธารณสุข บุคลากรดานสาธารณสุขตองแจงขอมูลดานสุขภาพที่เกี่ยวของกับการ
ใหบริการใหผรู บั บริการทราบอยางเพียงพอทีผ่ รู บั บริการจะใชประกอบการตัดสินใจในการรับหรือไมรบั บริการใด และในกรณี
ที่ผูรับบริการปฏิเสธไมรับบริการใด จะใหบริการนั้นมิได
ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออันตรายแกผูรับบริการเพราะเหตุที่ผูรับบริการปกปดขอเท็จจริงที่ตนรูและ
ควรบอกใหแจง หรือแจงขอความอันเปนเท็จ ผูใหบริการไมตองรับผิดชอบในความเสียหายหรืออันตรายนั้น เวนแตเปนกรณี
ที่ผูใหบริการประมาทเลินเลออยางรายแรง
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับกรณีดังตอไปนี้
(๑) ผูรับบริการอยูในภาวะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและมีความจําเปนตองใหความชวยเหลือเปนการรีบดวน
(๒) ผูร บั บริการไมอยูใ นฐานะทีจ่ ะรับทราบขอมูลได และไมอาจแจงใหบคุ คลซึง่ เปนทายาทโดยธรรมตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ผูป กครอง ผูป กครองดูแล ผูพ ทิ กั ษ หรือผูอ นุบาลของผูร บั บริการ แลวแตกรณี รับทราบขอมูลแทน
ในขณะนั้นได"
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๑ บัญญัติวา
"มาตรา ๒๑ การบําบัดรักษาจะกระทําไดตอเมื่อผูปวยไดรับการอธิบายเหตุผลความจําเปนในการบําบัดรักษา
รายละเอียดและประโยชนของการบําบัดรักษาและไดรับความยินยอมจากผูปวย เวนแตเปนผูปวยตามมาตรา ๒๒
ถาตองรับผูปวยไวในสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษา ความยินยอมตามวรรคหนึ่งตองทําเปนหนังสือ
และลงลายมือชื่อผูปวยเปนสําคัญ
ในกรณีทผ่ี ปู ว ยมีอายุไมถงึ สิบแปดปบริบรู ณ หรือขาดความสามารถในการตัดสินใจใหความยินยอมรับการบําบัดรักษา
ใหคูสมรส ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูปกครอง ผูพิทักษ ผูอนุบาล หรือผูซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้น แลวแตกรณี
เปนผูใหความยินยอมตามวรรคสองแทน".
จุ ล นิิ ติ
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หากพิจารณาในแงของการรักษา
พยาบาล เมื่อผูปวยยังมีสติสัมปชัญญะ
ดีอยู สามารถปรึกษาหารือกับแพทยทใ่ี ห
การรักษา สอบถามอาการหรือวิธีการ
รั ก ษาต า ง ๆ ได แต ห ากผู  ป  ว ยไม ม ี
สติสัมปชัญญะพอที่จะสื่อสารไดแลว
การตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ตาง ๆ ก็จะเปนของญาติหรือของแพทย
ซึง่ บอยครัง้ ทีญ
่ าติแตละฝายจะมีความเห็น
ในการรักษาพยาบาลไมตรงกัน หรือญาติ
มีความเห็นไมตรงกับแพทย ซึ่งเหลานี้
เปนบอเกิดของปญหาความสัมพันธระหวางแพทยและญาติผปู ว ย ตลอดจนทําใหเกิดปญหาในการดูแล
ผูปวยที่ไมมีสติสัมปชัญญะไดตามความเหมาะสม
ในตางประเทศมีการคิดหลักกฎหมายในเรื่องการทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับ
บริการสาธารณสุข (Advance directive or Living will) ขึ้นมาเพื่อใหบุคคลที่ยังมีสติสัมปชัญญะ
พอที่จะสื่อสารได สามารถวางแผนการดูแลรักษาพยาบาลตนเองในชวงวาระสุดทายของชีวิตในขณะที่
ตนเองไมมีสติสัมปชัญญะแลว๔ โดยหลักกฎหมายนี้ไดพัฒนาขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อกวา ๕๐ ปที่แลว
และไดแพรหลายไปทั่วโลก๕ ในทวีปเอเชียกฎหมายนี้มีอยูในประเทศสิงคโปร ญี่ปุน ไตหวัน มาเลเซีย
อินโดนีเซีย สําหรับประเทศไทยไดรับแนวคิดนี้มาบัญญัติเปนกฎหมายเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยบัญญัติ
อยูในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ นอกจากนั้นแพทยสมาคมโลก
(World Medical Association) ยังไดออกเอกสาร WMA Statement on Advance Directive
“Living will” เพื่อแนะนํา สงเสริม และสนับสนุนใหองคกรวิชาชีพทางการแพทยในประเทศตาง ๆ
นํา Living will นี้ไปใชในการประกอบวิชาชีพ
สําหรับประเทศไทย เรือ่ งการปฏิเสธการรักษาพยาบาลหรือการเตรียมตัวในชวงวาระทายของ
ชีวิตไมใชเรื่องที่แปลกใหมแตอยางใด ในสังคมไทยมีคําโบราณที่กลาววา “ฝากผีฝากไข” ซึ่งหมายถึง
“ขอยึดเปนที่พึ่งจนวันตาย" ซึ่งแสดงถึงนัยวา การหวังพึ่งพาอาศัย ฝากฝงใหชวยดูแลในยามที่เจ็บปวย
หรือแกชรา ขอฝากใหดูแลหรืออาจเผื่อถึงยามเจ็บไขไดปวย และชวยเผาผีทําศพเมื่อสิ้นชีพไปแลว
ในทางศาสนาพุทธมีคําสอนในเรื่องมรณานุสติ เพื่อใหพุทธศาสนิกชนระลึกถึงความตายในทุกขณะ
ดําเนินชีวิตโดยความไมประมาท มีการเตรียมพรอมและการเตรียมการในทุกขั้นตอนของการใชชีวิต
๔

หลักกฎหมายนี้มีที่มาจากกฎหมายมรดกที่วาบุคคลสามารถทําพินัยกรรมเพื่อกําหนดการเผื่อตายของตนเอง
ในเรื่องทรัพยสินของตนเอง หรือในการตาง ๆ อันจะใหเกิดเปนผลบังคับไดตามกฎหมายเมื่อตนตายก็ได ดังนั้นบุคคลยอม
แสดงเจตนากําหนดแนวทางในการรักษาพยาบาลตนเองในชวงกอนที่ตนจะตายไดดวยเชนกัน.
๕
Charles P Sabatino, The Evolution of Health Care Advance Planning Law and Policy, Milbank Q.
๒๐๑๐ Jun; ๘๘(๒) : ๒๑๑ – ๒๓๙.
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ดังนั้นเรื่องการเตรียมตัวตายจึงอยูคูกับวัฒนธรรมไทยมาเนิ่นนานแลว แตปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
คือ มีการใชเทคโนโลยีทางการแพทยตาง ๆ ในการดูแลผูปวยมากยิ่งขึ้น แมเทคโนโลยีดังกลาว
จะมีประโยชนในทางการแพทย แตบอยครั้งเทคโนโลยีเหลานี้กลับเปนการยื้อชีวิตผูปวยที่เปนโรค
หรืออาการที่รักษาไมหายแลว ซึ่งจะกอใหเกิดความทุกขทรมานในผูปวยโดยไมจําเปน เชน ในผูสูงอายุ
ที่ถูกปมหัวใจหรือยื้อชีวิตในหอง ICU หรือผูปวยที่เปนมะเร็งในระยะ ๓ หรือระยะ ๔ ที่ไมอาจรักษา
ใหหายขาดแลวก็ยังถูกยื้อชีวิตขึ้นมาอีก เหลานี้เองที่ทําใหเรื่องการทํา Living will และการวางแผน
การดูแลรักษาในชวงวาระทายของชีวิตทวีความสําคัญขึ้นเรื่อย ๆ เพราะปจจุบันประเทศไทยเปนสังคม
ผูสูงอายุตลอดจนมีผูปวยโรคเรื้อรังที่รักษาไมหายเพิ่มจํานวนขึ้นอยางตอเนื่อง
จุลนิติ : ขอทราบถึงประสบการณและแนวทางการรับรองสิทธิปฏิเสธการรักษา
ในวาระสุ ด ท า ยของชี ว ิ ต ของนานาอารยประเทศว า มี ห ลั ก การและรู ป แบบอย า งไร
และสามารถนํามาศึกษาและพัฒนาสําหรับประเทศไทยไดหรือไม เพียงใด
นายแพทยพลเดช ปนประทีป : ดังที่กลาวมาแลววาแนวคิดหลักกฎหมายในเรื่อง

การทํา Living will ก็เพื่อใหบุคคลที่ยังมีสติสัมปชัญญะพอที่จะสื่อสารได สามารถวางแผนการดูแล
รักษาพยาบาลตนเองในชวงวาระสุดทายของชีวติ ในขณะทีต่ นเองไมมสี ติสมั ปชัญญะแลว โดยหลักกฎหมายนี้
ไดพัฒนาขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อกวา ๕๐ ปที่แลว และไดแพรหลายไปทั่วโลก ประกอบกับสถานการณ
ของสังคมโลกเองที่เปนสังคมผูสูงอายุและมีจํานวนผูปวยโรคเรื้อรัง รุนแรงที่ไมอาจรักษาใหหายขาด
ไดเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหมีหลายประเทศนํา Living will ไปใชประโยชนในการดูแลผูปวย
โดยเฉพาะกลุมผูปวยสูงอายุหรือผูปวยโรคเรื้อรัง เนื่องจาก Living will ทําใหผูปวยสามารถวางแผน
ในการดูแลชีวิตตนเองไดลวงหนา สามารถแจงความตองการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตาง ๆ รวมทั้ง
การดูแลที่มิใชการดูแลทางการแพทย เชน ตองการเสียชีวิตที่บาน ไมตองการไปโรงพยาบาล ตองการ
ไปเที่ยวยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งกอนเสียชีวิต ไมตองการใหมีการยื้อชีวิตเพราะจะทําใหเกิดความทุกข
จุ ล นิิ ติ
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ทรมาน ซึ่งการตอบสนองตอความตองการเหลานี้จะทําใหคุณภาพการดูแลผูปวยที่อยูในชวงวาระ
สุดทายของชีวิตเพิ่มขึ้นอยางมาก
หากพิจารณาเรื่อง Living will แลวจะไมกลาวถึง การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง
(Palliative care) ยอมไมได เพราะในทางวิชาการแพทยและสาธารณสุข Living will เปนองคประกอบหนึง่
ในกระบวนการสื่อสารในการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง ซึ่งการดูแลแบบประคับประคองนี้
เปนรูปแบบการดูแลทางการแพทยที่ผสมผสานการดูแลทางการแพทยควบคูกับการดูแลทางสังคม
และทางจิตใจ ทั้งนี้เพื่อใหผูปวยที่เปนโรคหรืออาการที่ไมอาจรักษาใหหายขาดไดแลวนั้น มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเทาที่สภาพรางกายและการดําเนินโรคของผูปวยจะเอื้ออํานวยจนกระทั่งวาระสุดทายของชีวิต
อีกทัง้ การดูแลแบบประคับประคองบางครัง้ ยังหมายรวมไปถึงดูแลญาติพน่ี อ งของผูป ว ยภายหลังทีผ่ ปู ว ย
เสียชีวิตแลวดวย ดังจะเห็นไดจากตัวอยางของรูปแบบการดูแลผูปวยระยะสุดทายในประเทศตาง ๆ
ที่จะนํามาเปนตัวอยางสําหรับการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะสุดทายในประเทศไทยได อาทิ
ประเทศสหรัฐอเมริกา บังคับใหกลุมบุคคลที่ไดรับสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากภาครัฐ เชน
ทหารผานศึก ตองทํา Living will นอกจากนั้นในแตละรัฐยังสงเสริมและสนับสนุนใหมีการทํา
Living will กันอยางแพรหลาย ประเทศในสหภาพยุโรปไดกําหนดใหการดูแลแบบประคับประคอง
เปนสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่งที่รัฐจะตองใหความคุมครอง เนื่องจากการดูแลผูปวยที่อยูในชวงวาระ
สุดทายของชีวิตแสดงถึงความเปนอารยะของสังคม ดังนั้นจึงทําใหมีการสงเสริมการทํา Living will
และการดูแลแบบประคับประคองอยางแพรหลาย รวมทัง้ ทําบัตรอัจฉริยะ (Smart card) ทีบ่ นั ทึกขอมูล
Living will ติดตัวประชาชนดวย สวนประเทศไตหวันและประเทศสิงคโปรจัดใหมีการบันทึกขอมูล
Living will ลงในฐานขอมูลเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสของประชาชน ทําใหบุคลากรดานสาธารณสุข
ในโรงพยาบาลตาง ๆ สามารถเขาถึงขอมูลผูป ว ยรวมทัง้ ขอมูล Living will ซึง่ เปนประโยชนมากสําหรับ
การดูแลผูปวยโดยเฉพาะการดูแลในระยะยาว (Long term care) เปนตน
จุลนิติ : ในทัศนะของทานเห็นวา ปจจุบันมาตรการทางกฎหมายและแนวทาง
การปฏิบต
ั ทิ เ่ี กีย่ วของกับการรับรองสิทธิปฏิเสธการรักษาของบุคคลทีอ่ ยูในวาระสุดทาย
ของชีวิตในประเทศไทยนั้น มีความเหมาะสมหรือไม รวมทั้งมีสภาพปญหาและอุปสรรค
อยางไร
นายแพทยพลเดช ปน
 ประทีป : ถาพิจารณามาตรการทางกฎหมายและแนวทางการปฏิบตั ิ

ที่เกี่ยวของกับการรับรองสิทธิปฏิเสธการรักษาของบุคคลที่อยูในวาระสุดทายของชีวิตของประเทศไทย
ในปจจุบนั ถือวาเปนไปในทิศทางทีด่ ี ซึง่ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) เปนหนวยงานหลัก
ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้และมีการติดตามขยายผล มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ อยางเปนรูปธรรมโดยรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทาํ หนาทีด่ แู ลขอมูลทีเ่ กีย่ วกับกฎหมาย
นอกจากนีย้ งั มีการสรางเครือขายภาคประชาสังคมทีจ่ ะมาใหความรูค วามเขาใจในแงมมุ ตาง ๆ เกีย่ วกับ
เรื่องนี้ใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Living will มากยิ่งขึ้น ทําใหครอบครัวหรือผูที่อยูใกลตัวผูปวย
มีการเตรียมความพรอมสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น และคลายความทุกขลงได ซึ่งกรณีเชนนี้ถือวามีสุขภาวะ
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“สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดทายของชีวต
ิ :
กฎหมายและแนวทางปฏิบต
ั ”ิ

ที่ดีในระยะสุดทายของชีวิต เนื่องจากทุกคนลวนตองมีระยะสุดทายของชีวิตดวยกันทั้งสิ้น เพียงแตจะ
เลือกอยูใ นสภาพใดเทานัน้ เอง และนอกจากการมีแบบฟอรมเกีย่ วกับ Living will ใหไดแสดงเจตจํานงแลว
ระบบการใหบริการทางการแพทยของไทยตองมีการพัฒนาขึน้ มาอีกขัน้ หนึง่ ดวย หรือทีเ่ รียกวาการดูแล
ผูปวยระยะสุดทาย (Palliative care) เนื่องจากที่ผานมาการรักษาผูปวยจะใชวิธีการยื้อชีวิตใหกับ
คนไขโดยไมมที างเลือกอืน่ ให ซึง่ ในตางประเทศอยางสหรัฐอเมริกาจะมีการดูแลรักษาผูป ว ยระยะสุดทาย
โดยการประคับประคองใหเปนการตายที่ดี หรือใหเปนสุขภาวะที่ดีในระยะสุดทายของชีวิตทั้งกับ
ตัวผูป ว ยเองและญาติพน่ี อ งคนใกลชดิ ซึง่ Palliative care จะมีความแตกตางจากการรักษาแบบปกติทว่ั ไป
กลาวคือ การรักษาแบบปกติจะใชวิธีการรักษาที่แมนยํา มีการใชทรัพยากรทุกอยางเทาที่มที ั้งเครื่องมือ
ยา หรือบุคลากร เพื่อตอสูเอาชนะกับความเจ็บปวย แต Palliative care จะเปนการดูแลแบบองครวม
หรือบูรณาการ ซึง่ จะใชวธิ กี ารทัง้ ทางดานจิตใจ สังคม หรือภาวะแวดลอมตาง ๆ มีการรักษาทีห่ ลากหลาย
ไมวาจะเปนแผนโบราณหรือแผนปจจุบัน มีการใชสมุนไพร การฝงเข็ม ฯลฯ เพื่อใหมีสุขภาวะที่ดี
ในระยะสุดทายของผูปวย ซึ่งในโรงพยาบาลใหญ ๆ จะมีหนวยที่เรียกวาการดูแลแบบประคับประคอง
หรือ Palliative care อยูท ง้ั สิน้ โดยจะมีแพทย และพยาบาลทีม่ คี วามรูค วามเขาใจทีจ่ ะคอยใหคาํ ปรึกษา
และใหการดูแล แตปจจุบันประชาชนสวนใหญอาจยังไมมีการรับรูเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนัก ซึ่งในเรื่องนี้
ตองมีการดําเนินการควบคูไ ปกับ Living will เพือ่ ใหเปนทางเลือกใหกบั ผูป ว ยใชในการรักษา เพือ่ นําไป
สูส ขุ ภาวะทีด่ ใี นวาระสุดทายของชีวติ ดังนัน้ การดําเนินการเกีย่ วกับเรือ่ งนีข้ องไทยจึงถือวาดีขน้ึ เรือ่ ย ๆ
เนื่องจากมีทั้งเครื่องมือ คือ Living will และมีหนวยที่ดูแลผูปวยระยะสุดทาย (Palliative care)
อยางนอยในโรงพยาบาลใหญ ๆ ทุกจังหวัดที่จะชวยดําเนินการและตองมีการพัฒนาในเรื่องนี้ตอไป
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปจจุบันคือ บุคลากรดานสาธารณสุขในสถานพยาบาลตาง ๆ
ยังไมเขาใจเจตนารมณ ยังขาดระบบในการดําเนินการตาม Living will หรือไมคุนเคยกับ Living will
จุ ล นิิ ติ
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โดยเคยมี ผ ู  ฟ  อ งศาลปกครองสู ง สุ ด เพื ่ อ ขอให ย กเลิ ก กฎหมายที ่ อ อกตามความในมาตรา ๑๒
แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องจากเขาใจวากฎหมายนี้เปนเรื่องการสนับสนุน
ใหผูปวยทําการุณยฆาต (Euthanasia)
ปจจุบนั คดีดงั กลาวไดยตุ แิ ลว ศาลปกครองสูงสุดไดพพิ ากษาวากฎหมายนีไ้ มใชเรือ่ งการุณยฆาต
แตเปนสิทธิของประชาชนที่รัฐธรรมนูญใหการรับรองไวซึ่งผูประกอบวิชาชีพตองใหความเคารพ๖
นอกจากนั้นยังเปนนิสัยของคนเอเชีย โดยเฉพาะคนไทยที่ไมนิยมที่จะเขียน Living will แตมักจะบอก
กับญาติพี่นองหรือลูกหลานมากกวา จนเปนที่มาของคําวาฝากผีฝากไขในสังคมไทย แตการแจง
ดวยวาจาของผูปวยจะมีความไมแนนอนเนื่องจากไมมีหลักฐาน ซึ่งญาติพี่นองอาจไมยอมดําเนินการ
ตามคํารองขอของผูปวยก็ได
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนออื่น ๆ
นายแพทยพลเดช ปนประทีป : หากเปรียบเทียบ Living will ในประเทศตาง ๆ

กับยุคหรือรุน (Generation)๗ ของ Living will ของประเทศไทยแลวจะอยูในชวง Generation ๒.๕
แตในขณะนี้ Living will ทัว่ ไปในสังคมโลกทีพ่ ฒ
ั นาแลว จะอยูท ่ี Generation ๓.๐ เนือ่ งจากประเทศตาง ๆ
ไดนาํ Living will ไปประยุกตใชในการดูแลผูป ว ย รวมทัง้ ภาคประชาสังคมและบุคลากรดานสาธารณสุข
ในประเทศตาง ๆ ไดมกี ารปรับปรุงเนือ้ หาของ Living will ใหเหมาะสมกับการนําไปใชในกลุม ประชากร
หรือกลุมผูปวยในแตละโรคมากกวาประเทศไทย
ในยุคแรก (The first generation) Living will จะมีลักษณะเปนเอกสารทางกฎหมาย
หรือศัพทเทคนิคทางการแพทยที่ยากแกการทําความเขาใจ ผูที่ทํา Living will จะมีก็เพียงวงแคบ
เฉพาะนักกฎหมายและแพทยเทานั้น
ในยุคทีส่ อง (The second generation) Living will จะเพิม่ ผูท ท่ี าํ หนาที่อธิบายความประสงค
ของผูปวยหรือผูแทนของผูปวย (Proxy or durable power of attorney) เพื่อใหบุคคลนี้ทําหนาที่
อธิบายความตองการหรือเปนผูแ ทนของผูป ว ยทีไ่ มมสี ติสมั ปชัญญะ เพือ่ ตัดสินใจในเรือ่ งการรักษาพยาบาล
หรือเรื่องอื่น ๆ ที่จําเปนในการดูแลผูปวยที่ไมมีสติสัมปชัญญะแลว
ในยุคที่สาม (The third generation) Living will ภาคประชาชนและบุคลากรสาธารณสุข
นําเนื้อหาของ Living will ซึ่งเปนภาษากฎหมายไปปรับประยุกตใชใหเหมาะสมกับการดูแลผูปวย
แตละกลุม ทําใหเนื้อหาของ Living will เปนภาษาที่เขาใจงายและมีหลากรูปแบบเพื่อใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการใชงานที่ตางกัน รวมทั้งเพิ่มมิติการดูแลผูปวยทางสังคมและ
จิตวิญญาณ เชน Five wishes, Medical Orders for Life-Sustaining Treatment (MOLST), Physician
Orders for Life-Sustaining Treatment (POLST), Allow Natural Death (AND), Do Not
๖

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ ๑๑/๒๕๕๘.
Annas GJ (๑๙๙๑). "The Health Care Proxy and The Living Will". New England Journal of Medicine.
๓๒๔ (๑๗) : ๑๒๑๐–๑๒๑๓.
๗
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Attempt Resuscitation (DNAR), Do Not Resuscitate (DNR) ซึง่ เอกสารวิชาการเหลานีม้ สี าระสําคัญ
เหมือนกัน คือ ผูทําเอกสารตองการไมใหมีการยื้อชีวิตในชวงวาระสุดทายของชีวิต แตรายละเอียด
ในการใชงานจะแตกตางกัน
สําหรับในประเทศไทยนั้น Living will เปนการคาบเกี่ยวระหวาง Generation ๒ และ ๓
กลาวคือ มีทั้งเรื่องของผูที่ทําหนาที่อธิบายความประสงคที่แทจริงของผูทําหนังสือแสดงเจตนา รวมทั้ง
มีมิติการดูแลผูปวยทางสังคมและจิตวิญญาณ แตยังขาดมิติในแงของภาคประชาสังคมและบุคลากร
ดานสาธารณสุขที่นําเอา Living will ไปประยุกตใชในการทํางานซึ่งยังมีไมมากนัก แตก็ถือวาเหมาะสม
เพราะประเทศไทยเพิ่งเริ่มนํา Living will มาใชประโยชนในการดูแลผูปวยในสถานพยาบาลตาง ๆ
เพียง ๑๐ กวาปเทานั้น ปจจุบันนับวาสถานการณดีกวาแตเดิมมาก เพราะกระทรวงสาธารณสุข
มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหผปู ว ยทํา Living will รวมทัง้ มีเครือขายภาคประชาสังคมเพิม่ มากขึน้
ที่ทํางานในเรื่องการดูแลแบบประคับประคองและเผยแพรความรูความเขาใจในเรื่องการดูแลแบบ
ประคับประคอง เชน ชีวามิตรวิสาหกิจเพื่อสังคม เยือนเย็น พุทฺธิกา กลุม peaceful death ซึ่งนับวา
เปนจุดเริ่มตนที่ดีเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
ดังนัน้ การทีจ่ ะทําให Living will ประสบความสําเร็จสําหรับประเทศไทย ควรทีจ่ ะมีการดําเนินการ
ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
๑. ควรทําการเผยแพรความรูค วามเขาใจในเรือ่ งการทํา Living will แกประชาชนทัว่ ไปรวมทัง้
บุคลากรดานสาธารณสุขในสถานพยาบาลตาง ๆ และใหภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเขามา
มีสวนรวมในการเผยแพรความรู ความเขาใจเรื่องดังกลาวแกประชาชนดวย
๒. ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขใหมีเรื่อง
Living will และเรือ่ งการดูแลแบบประคับประคอง ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหสอดคลองกับสภาพของการเปลีย่ นแปลง
ทางประชากรศาสตรของประเทศไทยในอนาคต
๓. ควรมีการพัฒนาระบบบริการทางการแพทยเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุและสังคมที่มีผูปวย
โรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการดําเนินการในเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง
อยางแพรหลาย และมีการทํา Living will กันอยางกวางขวาง
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เมื่อวันจันทรที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓
ณ ตึกอํานวยการ โรงพยาบาลศิริราช

จุลนิติ : การรับรองสิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาล
ของบุคคลในวาระสุดทายของชีวต
ิ มีแนวความคิด ทีม
่ า
และเจตนารมณที่สําคัญ อยางไร
ศาสตราจารย ดร. นายแพทยประสิทธิ์ วัฒนาภา :

หลักการของแพทยในการดูแลรักษาคนไขนั้น หลักการใหญคือ
ทําใหคนไขไมทุกขทรมาน หากโรคนั้นสามารถรักษาใหหายได
ซึง่ ก็คอื การทําใหหาย หากโรคนัน้ เปนโรคทีไ่ มสามารถรักษาไดแลว
และทําใหเกิดอาการทุกขทรมาน หลักการรักษาก็คือ ทําอยางไร
ใหอาการทุกขทรมานนั้นนอยลง เชน โรคที่รักษาไมหายและ
เจ็บปวดมากจะทําอยางไรใหคนไขไมเจ็บปวด เปนตน
เมื่อหลักการของแพทยในการรักษาโรคที่รักษาไมหาย
และมีความทุกขทรมาน คือการรักษาแลว ทําใหอาการทุกขทรมาน
นอยลงในขณะทีโ่ รคนัน้ ยังคงเปนมากขึน้ เรือ่ ย ๆ แตสง่ิ หนึง่ ทีต่ อ ง
ระมัดระวังคือความทุกขทรมานลดนอยลงจริงหรือไม และเปน
ความทุกขทรมานของตัวคนไขเอง หรือของญาติหรือของตัวแพทย
ผูร กั ษา สามกรณีนไ้ี มเหมือนกัน กลาวคือ คนไขจาํ นวนหนึง่ ทีเ่ ปน
โรคมะเร็งในระยะสุดทายมีความเจ็บปวดและทุกขทรมานมาก
แตในขณะเดียวกันญาติยังอยากใหคนไขมีชีวิตอยู คือบอยครั้ง
๑

ประวัติการศึกษา
๒๕๔๑ Fellow of the American College of Surgeon American College of Surgeons (F.A.C.S) USA
๒๕๓๕ Doctor of Philosophy University of London, United Kingdom
๒๕๓๔ Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh (F.R.C.S.Ed), Royal College of
Surgeons of U of Edinburgh, United Kingdom
๒๕๓๐ วุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร แพทยสภา
๒๕๒๘ ประกาศนียบัตรชัน้ สูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินกิ สาขาศัลยศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๒๔ แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๒๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.
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ที่ญาติมีความรูสึกวา ถาไมดูไมรักษาใหเต็มที่แลวเหมือนเปนการอกตัญู ดังนั้น ญาติจะพยายาม
ทําทุกวิถีทางที่จะยืดชีวิตของคนไขเอาไว ในขณะที่การรักษาดังกลาวไมไดทําใหอาการเจ็บปวดทุเลาลง
และคนไขเริ่มทรมานมากขึ้น แลวไมใชแคความเจ็บปวดอยางเดียว แตรับประทานอะไรไมได อาเจียน
ปวดทอง เปนตน ดังนั้น คนไขที่ทรมานมาก การมีชีวิตอยูอาจจะทรมานมากขึ้น แตญาติกลับรูสึกดีขึ้น
พอพิจารณาในดานของแพทย แพทยบางทานก็มีความตองการที่จะชนะความเจ็บปวย ประกอบกับ
ในปจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทยมีความกาวหนา แพทยก็จะพยายามทําการรักษาอยางเต็มที่ วิธีใด
ยังไมไดผลก็ยังอยากที่จะลองรักษาดวยวิธีการใหม ๆ ตอไปอีก อะไรแบบนี้เปนตน แตสุดทายแลวก็จบ
เมื่อหลักการรักษาก็คือ ทําใหคนไขในวาระสุดทายทุกขทรมานใหนอยที่สุด ก็จะตองพิจารณา
ตอไปวา คําวา “วาระสุดทาย” นั้นมีความหมายอยางไร เพราะในความเปนจริงตีความหมายไดยาก
ไมใชสีขาวหรือสีดํา แตออกเปนสีเทา ๆ ซึ่งตัดสินไดยาก ยกตัวอยางเชน การรักษานั้นอาจจะตอง
แลกมาดวยทรัพยสมบัติทั้งหมดซึ่งสงผลกระทบตอครอบครัวของคนไข แตคนไขมีอาการดีขึ้นแค
หนึ่งถึงสองอาทิตย คือรูอยูแลววารักษาไมหายและอาการก็ไมไดดีขึ้น แคดูเหมือนดีขึ้นเพราะเปน
โรคทีร่ กั ษาไมหายอยูแ ลว สวนโรคทีร่ กั ษาหายก็อกี เรือ่ งหนึง่ ซึง่ คําวา “ดีขน้ึ ” นี้ บางครัง้ ตีความหมายวา
เจ็บปวดนอยลงเพราะฉีดยาหรือใหยาอยูต ลอดเวลา คือถาดีขน้ึ ชัดเจนหรือหลับทัง้ วันอยางนีไ้ ดไมวา กัน
คนไขไมทุกขทรมาน ญาติก็ไมทุกขทรมาน แพทยก็ไมทุกขทรมาน ยอมรับได แตถาอาการปวดนอยลง
แตมีผลขางเคียงของยาที่ใชคูขนานกัน เชน อาเจียนทั้งวัน อยางนี้ไมใชดีขึ้นแตเปนอีกเรื่องหนึ่งเลย
ในวาระสุดทายนัน้ คนไขโรคมะเร็งบางรายทีไ่ ดรบั ความเจ็บปวดมากชนิดทีฉ่ ดี มอรฟน ก็เอาไมอยู
ตองฉีดมอรฟนทุก ๖ ชั่วโมง ถึงขนาดบอกกับแพทยวา “หมอปลอยผมไปเถอะ” ถึงขนาดที่มีคําพูด
แบบนีก้ ม็ ี อยางไรก็ดี คนไขบางคนไดบอกหมอไวกอ นหนานีแ้ ลว เรียกวา “Living Will”๒ คือทําหนังสือ
แสดงเจตนารมณวาคนไขจะขอปฏิเสธไมรับการรักษาถาอยูในวาระสุดทาย คือบางคนแสดงเจตนาไว
๒

หนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล โดยตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติใหบุคคลมีสิทธิทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตาย
ในวาระสุดทายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวยได.
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ตั้งแตตนไมตองรอจนวาระสุดทาย แต Living Will บางทีกม็ ปี ญ
 หา คือเจตนารมณของกฎหมายชัดเจน
แพทยกเ็ ขาใจในหลักการ แตกย็ งั มีปญ
 หาในทางปฏิบตั เิ นือ่ งจากเงือ่ นไขหรือปจจัยตาง ๆ เชน เทคโนโลยี
ทางการแพทยที่กาวหนาขึ้น หรือทดลองใชตัวยาใหม ๆ ยืดเวลาทรมานออกไป แตถาชัดเจนวาคนไข
ไมดีขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งถาคนไขมี Living Will ปฏิเสธไมตองการรับการรักษาก็เปนสิทธิของคนไข
แพทยละเมิดสิทธิของเขาไมได อีกปญหาคือ มี Living Will ทับซอน หนังสือฉบับแรกทําเมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๕๖
หนังสือฉบับที่สองทําเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๗ จะยึดหนังสือฉบับใด คนไขคนเดียวกันและรูตัวตลอดเวลา
โดยหลักตองถือตามฉบับทีท่ าํ ขึน้ ใหมลา สุด เพราะวาป พ.ศ. ๒๕๕๖ คนไขเปนโรคทีร่ กั ษาไมไดกแ็ สดงเจตนา
วาไมขอรับการรักษาแลว ตอมาเมือ่ มีตวั ยาใหมรกั ษาแลวไดผล กรณีแบบนีแ้ พทยหยุดรักษาไมได ดังนัน้
ตองยึดถือ Living Will ฉบับสุดทายที่คนไขทําในขณะที่รูตัวดีเปนเจตนารมณของคนไข และควรนํา
Living Will นี้ใสไวในเวชระเบียนดวยเพื่อใหแพทยที่ดูแลรักษาทราบเจตนารมณของคนไขไวตั้งแตตน
ปญหาอีกกรณีหนึง่ คือคนไขไมรสู กึ ตัว เมือ่ คนไขไมรสู กึ ตัวหรืออยูใ นสภาวะทีร่ ตู วั แตการตัดสินใจ
ตกอยูภ ายใตอทิ ธิพลของยา ผลของยาทําใหเกิดความไมชดั เจนวาจะตองทําอยางไร เมือ่ คนไขไมสามารถ
แสดงเจตนารมณในสภาวะที่รูตัวได เปนตน ปกติถาเกิดกรณีที่คนไขไมรูสึกตัวเชนนี้ โดยหลักแพทย
ก็จะพูดคุยปรึกษากับญาติสายตรงที่สุดอันดับแรกกอน ถามีญาติเพียงคนเดียวก็พูดคุยกันไดงาย
แตถา ญาติสายตรงมีมากกวา ๑ คน และมีความเห็นทีไ่ มตรงกัน แพทยจะทําอยางไร สวนใหญตอ งยืดเวลา
คนไขเพราะเกรงวาจะมีปญหากับญาติ ที่สําคัญคือตองเขาใจกอนวาการปฏิเสธไมรับการรักษาตรงนี้
ไมไดหมายความถึงการไปทําใหคนไขตาย คือการไมยืดเวลา กับการทําใหตายไมเหมือนกัน ที่พูดถึง
คือการไมยืดเวลา การทําใหตายแพทยยอมมีความเสี่ยง แตการไมยืดเวลาถาเจตนารมณผูปวยชัดเจน
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เราก็ปฏิบตั ติ ามนัน้ ถาอยูว าระสุดทายและญาติสายตรงเห็นตรงกัน ญาติทง้ั หมดฟงแพทยอธิบายและเขาใจ
ในสถานการณวาถายังฝนรักษาดวยวิธีการนี้ นอกจากคนไขจะไมดีขึ้นแลวยังอาจจะตองตามมาดวย
ปญหาอะไรบาง และการไมยืดเวลาทําใหคนไขพนจากความเจ็บปวดจริงหรือไม เพราะหลักการคือ
จะไมทําใหคนไขเจ็บปวด เชน แพทยไมทําการกระตุนหัวใจแลวเพราะหัวใจคนไขมีสภาพที่แยมาก
และโดยธรรมชาตินั้น ธรรมชาติจะชวยตัวเองอยูแลวเมื่ออยูในวาระสุดทายหัวใจก็จะคอย ๆ แผวลง
และก็นง่ิ ไปในทีส่ ดุ ซึง่ อาจจะเปนการตายทีด่ สี าํ หรับตัวคนไข เพราะไมเจ็บปวดแลวก็สงบไปโดยไมยดื เวลา
ทุกขทรมาน ถาญาติเขาใจตรงกันหมดทุกคนก็จะไมมปี ญ
 หาเลย ปญหาคือตองมีการสือ่ สารระหวางแพทย
และญาติ ใหญาติเขาใจตรงนี้วา การที่ไมยืดเวลาไมไดเปนการอกตัญู คนละเรื่องกัน แตการทําให
คนไขทุกขทรมานตอไปอีก ๒ เดือน อาจจะเปนการอกตัญูได อาจจะตองมองในมุมตรงขามวา
การทําใหคนไขพน ทุกขไมเจ็บไมปวดอีกตอไป ทําใหคนไขไดรบั Good death๓ อาจจะเปนการแสดง
ความกตัญูกตเวทีที่ดีที่สุดในวาระสุดทายของทาน
จุลนิติ : ขอทราบถึงประสบการณและแนวทางการรับรองสิทธิปฏิเสธการรักษา
ในวาระสุ ด ท า ยของชี ว ิ ต ของนานาอารยประเทศว า มี ห ลั ก การและรู ป แบบอย า งไร
และสามารถนํามาศึกษาและพัฒนาสําหรับประเทศไทยไดหรือไม เพียงใด
ศาสตราจารย ดร. นายแพทยประสิทธิ์ วัฒนาภา : Living Will นัน้ มีในหลายประเทศ

ความจริงแลวประเทศไทยก็นําเอาหลักการที่ดี ๆ จากตางประเทศกลับมาและออกเปนกฎหมาย
ภายในของเราแลว เพียงแตในทางปฏิบัติมากกวาที่มีปญหา Living Will ในประเทศตาง ๆ และ
ในแตละรัฐก็ไมเหมือนกัน เชน การใชมติของคณะกรรมการแพทย หรือในประเทศสหรัฐอเมริกาทีใ่ หศาล
เปนผูตัดสินและเปนผูสั่ง สําหรับในประเทศไทยเราเทาที่ทราบ เรื่องนี้ยังไมเคยไปถึงศาล และศาลก็คง
ไมอยากที่จะเขามาตัดสินดวย สวนใหญก็จะสิ้นสุดในระดับแพทยผูรักษา คือถามีความสัมพันธอันดี
ระหวางแพทยกบั คนไขหรือกับครอบครัวของคนไข และคนไขกบั ญาติรบั รูถ งึ การเปลีย่ นแปลงมาตลอดเวลา
ที่เขารับการรักษา ที่ผานมาไมเคยไปถึงจุดที่จะตองมีการฟองรองกัน แตประเด็นที่เมืองไทยยังขาด
คือกรณีคนไขฉุกเฉิน สวนกรณีแพทยรักษาคนไขโรคมะเร็ง รักษาและใหยามาตลอด ๓ ป จนถึง
วันที่ไมมียารักษาไดแลว แบบนี้ไมมีประเด็น และญาติก็มีเวลาทําใจมาแลว ๓ ป แตกรณีฉุกเฉินคนไข
คนหนึ่งถูกสงตัวมาโรงพยาบาลโดยมีภาวะเหนื่อย เมื่อตรวจดูพบวาเปนมะเร็ง ผลตรวจชิ้นเนื้อก็ยืนยัน
วาเปนมะเร็งแนนอน แตแพทยพึ่งจะเคยดูแลคนไขรายนี้เปนครั้งแรก ยังไมเคยพบเจอกับญาติคนไข
ญาติไมคุนเคยกับแพทย แพทยเองก็ไมคุนเคยกับญาติ กรณีแบบนี้ปจจุบันแนะนําวา แพทยตองทําการ
รักษาใหเต็มที่กอน คนไขระยะสุดทายแบบนี้สวนใหญ ไมมี Living Will เพราะเปนคนไขฉุกเฉิน และ
บอยครั้งกรณีฉุกเฉินนี้ไมไดเกิดขึ้นในโรงพยาบาลที่คนไขเคยมีประวัติการรักษา ไมมี Living Will
๓

Good death หรือการตายดี คือการตายจากไปอยางไมทุกขทรมานหรือทุกขทรมานนอยที่สุด ไมมีหวงกังวล
ไดทําในสิ่งที่อยากทํากอนตาย และใชชีวิตบั้นปลายอยางสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย แมในชวงเวลาสุดทาย การตายนั้น
ไมรบกวนชีวติ ของญาติที่เกี่ยวของมากจนเกินไป เปนการลาจากกันดวยดีทั้งผูตายและผูที่ยังมีชีวิตอยู.
จุ ล นิิ ติ
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อยูใ นเวชระเบียน ดังนัน้ แพทยจะตองรักษาใหเต็มทีไ่ ปกอน เพราะการรักษาอยางเต็มทีต่ รงนี้ มีประโยชน
สําคัญ คือ
หนึ่ง เพื่อเปนการยืนยันการวินิจฉัยและยืนยันสถานการณวารักษาอะไรไมไดแลว
สอง เพือ่ ใหญาติไดมเี วลาในการปรับตัว และใหเวลาระหวางแพทยกบั ญาติในการสรางความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน
นอกจากนี้ ยังไมขดั กับหลักกฎหมายทีม่ ขี น้ึ เพือ่ คุม ครองแพทยดว ย ดังนัน้ กรณีคนไขฉกุ เฉินแพทย
จึงตองทําการรักษาอยางเต็มที่ไปกอน ตอมาเมื่อมีผลตรวจชิ้นเนื้อที่ชัดเจน และผูเชี่ยวชาญ จํานวน
๓ - ๔ คน มีความเห็นตรงกันวามะเร็งระยะสุดทายแลว ไมมีตัวยารักษาแลว ประกอบกับคนไขไดรับ
ความทุกขทรมานอยางมาก กรณีแบบนีแ้ นะนําวาใหเขาขัน้ ตอนสุดทาย End of life care๔ คือการดูแล
คนไขในระยะสุดทายของชีวิต ไมใหทุกขทรมาน ใหจากไปอยางสงบ
ปจจุบนั จึงมีการใหความสําคัญกับ Living Will เริม่ ทบทวนวาในวาระสุดทายจะใสทอ ชวยหายใจ
หรือไม เพราะถาใสทอ ชวยหายใจขอดีคอื คนไขไมเหนือ่ ย แตจะตองวางยาสลบคนไขไมใหคนไขตอ ตานเครือ่ ง
และขอเสียทีส่ าํ คัญคือการใสทอ ชวยหายใจแบบนี้ ประมาณ ๑ เดือน ก็ตอ งเจาะคอแลว ประเด็นเจาะคอ
หรือไมเจาะคอก็จะตามมา ที่สําคัญอีกประเด็นคือพอถึงเวลานั้นญาติไมอยากทรมานคนไขอีก ตองการ
๔

คือการดูแลผูป ว ยระยะสุดทาย เปนการดูแลผูป ว ยทีร่ วู า มีระยะเวลาเหลือจํากัด สวนใหญจะนับระยะเวลาประมาณ
๖ เดือนกอนเสียชีวิต โดยจะเปนการดูแลรักษาผูปวย รวมไปถึงครอบครัวของผูปวยในลักษณะองครวมครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ
ไดแก รางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อบรรเทาและปองกันความทุกขทรมาน และทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวย
และครอบครัวดีขึ้น.

๒๙

5-32-MAC6.indd 29

พ.ย. - ธ.ค. ๖๒

5/5/20 11:24 AM

“สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดทายของชีวต
ิ :
กฎหมายและแนวทางปฏิบต
ั ”ิ

ที่จะดึงทอชวยหายใจออกก็จะเปนอีกเรื่องหนึ่งเลย คือการดึงทอชวยหายใจออก มองมุมหนึ่งคือ
การฆา แตการไมใสทอชวยหายใจอีกมุมหนึ่งคือการไมยืดเวลาทรมาน ทั้งสองมุมนี้คนละประเด็นกัน
ดังนัน้ ในกรณีท่แี พทย คนไข และญาติมีความสัมพันธทด่ี ตี อ กัน ในวาระสุดทายการไมใสทอชวยหายใจ
ดีกวาหรือไม โดยใหตัวยาที่ทําใหหลับ ใหออกซิเจน และใหคนเหลานี้คอย ๆ สงบไปในที่สุดอันนี้ดีที่สุด
คือเมื่อมีเวลา มีความสัมพันธ จะไมมีประเด็นปญหา
จุลนิติ : ในทัศนะของทานเห็นวา ปจจุบันมาตรการทางกฎหมายและแนวทาง
การปฏิบัติ ที่เกี่ยวของกับการรับรองสิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคล
ในวาระสุดทายของชีวต
ิ ในประเทศไทยนัน
้ มีความเหมาะสมหรือไม รวมทัง้ มีสภาพปญหา
และอุปสรรคอยางไร
ศาสตราจารย ดร. นายแพทยประสิทธิ์ วัฒนาภา : เชือ่ วากฎหมายดังกลาวมีประโยชน

เพราะการที่กฎหมายกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงค
จะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมาน
จากการเจ็บปวยนั้น เพื่อใหการดําเนินการรักษาของแพทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติ
ตามหนังสือแสดงเจตนาไดอยางถูกตองสมดังเจตนาของผูทําหนังสือแสดงเจตนา โดยเฉพาะทําใหเกิด
ความเขาใจตรงกันของแพทย คนไข และญาติ โดยชวยลดขอขัดแยงหรือความเขาใจที่ไมตรงกันได
แตทง้ั นี้ มีขอ สังเกตในสวนของบทนิยามของกฎหมาย คําวา“วาระสุดทายของชีวติ ” ซึง่ กฎหมาย
กําหนดใหหมายความวา “ภาวะของผูทําหนังสือแสดงเจตนาอันเกิดจากการบาดเจ็บหรือโรคทีไ่ มอาจ
รักษาใหหายได และผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูรับผิดชอบการรักษาไดวินิจฉัยจากการพยากรณโรค
ตามมาตรฐานทางการแพทยวา ภาวะนั้นนําไปสูการตายอยางหลีกเลี่ยงไมไดในระยะเวลาอันใกลจะถึง
และใหหมายความรวมถึงภาวะที่มีการสูญเสียหนาที่อยางถาวรของเปลือกสมองใหญที่ทําใหขาด
ความสามารถในการรับรู และติดตอสื่อสารอยางถาวร โดยปราศจากพฤติกรรมการตอบสนองใด ๆ
ที่แสดงถึงการรับรูได จะมีเพียงปฏิกิริยาสนองตอบอัตโนมัติเทานั้น” ซึ่งวาระสุดทายของชีวิตเปนภาวะ
ความเจ็บปวยที่มีลักษณะทรุดลงตามลําดับอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได (Inevitably progressive)
หรือเปนผูปวยระยะสุดทาย โดยไมสามารถรักษาใหมีอาการฟนคืนดีได แตอาจชวยใหบรรเทาอาการ
ของโรคเพียงชัว่ คราวเทานัน้ ภาวะดังกลาวจะนําไปสูค วามตายอยางมิอาจเลีย่ งไดภายในเวลาไมนานนัก
เชน จะเสียชีวิตภายในเวลาไมกี่วัน สัปดาห หรือไมกี่เดือน แลวแตความรุนแรงของโรค ซึ่งแพทย
ที่รับผิดชอบการรักษาสามารถพยากรณโรคไดเอง หรือในบางกรณีอาจตองขอความเห็นจากแพทย
ผูเชี่ยวชาญทานอื่นดวย จึงไมอาจกําหนดเกณฑการพิจารณาวาระสุดทายของชีวิตที่ชัดเจนลงไปได
ตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
ดังนัน้ วาระสุดทายของชีวติ ทีไ่ มอาจรักษาไดน้ี จึงเปนคําทีต่ อ งอาศัยการตีความ เพราะปจจุบนั
ตองยอมรับวา เทคโนโลยีทางการแพทยหรือองคความรูใหม ๆ ในการรักษาโรคตาง ๆ ก็มีการพัฒนา
และกาวหนาไปเรือ่ ย ๆ แตในขณะเดียวกันก็มาพรอมกับคาใชจา ยทีส่ งู ขึน้ เชนกัน ทําใหการเขาถึงบริการ
ทางการแพทยอาจมีความแตกตางกัน เชน ผูป ว ยจากโรคมะเร็งในระยะสุดทายจากเดิมอาจอยูไ ดไมเกิน
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๑ ป แตหากใชเทคโนโลยีตวั ใหมลา สุดก็อาจอยูไ ด ๔ – ๕ ป แตมภี าระคาใชจา ยปละ ๑ ลานบาท เปนตน
จะเห็นไดวา คารักษาพยาบาลอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการเขาถึงการรักษาพยาบาลของ
บางครอบครัว เพราะอาจสงผลกระทบตอภาระคาใชจา ยภายในครอบครัว จนอาจทําใหตอ งเปนหนีส้ นิ
หรือลมละลายจากการจายคารักษาพยาบาลได ดังนั้น จึงจําเปนตองทําความเขาใจกับทุกภาคสวน
ทัง้ แพทย คนไข และญาติ รวมถึงฝายกระบวนการยุตธิ รรม เพือ่ ไมใหเกิดปญหาในการตีความคําวา
“วาระสุดทายของชีวติ ” ซึง่ อาจมีเงือ่ นไขเกีย่ วกับชวงเวลา สภาพรางกาย จิตใจ และสังคมประกอบดวย
แพทยในฐานะผูม หี นาทีท่ าํ ใหผปู ว ยพนจากความทุกขทรมานจากอาการของโรคทีไ่ มอาจรักษา
ใหหายไดแลว และการยือ้ ชีวติ กลับจะยิง่ ทําใหผปู ว ยไดรบั ความทุกขทรมานยาวนาน ซึง่ การยุตกิ ารรักษา
ยอมสามารถทําได โดยผมมักจะแนะนําใหแพทยเจาของไขมกี ารปรึกษาจากแพทยผเู ชีย่ วชาญทานอืน่ ๆ
อยางนอย ๒ ทาน หรือทําในรูปแบบคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อใหผลการวินิจฉัยแมนยําขึ้น ไมใหเกิด
ประเด็นในการฟองรอง และไมทาํ ใหเกิดความรูส กึ ผิดหรือความไมสบายใจกับแพทยเจาของไขและคนไข
หรือญาติก็จะเกิดความสบายใจดวย
เมื่อถึงวาระสุดทายและแพทยไดทําการรักษาตามมาตรฐานครบถวนหมดแลว แพทยควร
ใหขอมูลตรงไปตรงมา อธิบายกับญาติ ซึ่งในแงจิตวิทยาจะมีกระบวนการขั้นตอนอยู เมื่อแจงวา
เปนวาระสุดทาย ญาติจะถามวาจริงหรือไม สามารถตอตาน ตอรอง หรือยือ้ อีกไดหรือไม แตสดุ ทาย
คือการยอมรับ คนจํานวนไมนอ ยจากโลกนีไ้ ปอยางมีความสุข เรือ่ งพวกนีเ้ ปนหลักการทางการแพทย
อยูแ ลว แตเมือ่ มีกฎหมายคุม ครองก็ทาํ ใหแพทยทาํ งานไดอยางสบายใจขึน้ ถาแพทยทาํ ถูกตองแลว
ก็ไมมีประเด็นใหตองกังวล
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“สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดทายของชีวต
ิ :
กฎหมายและแนวทางปฏิบต
ั ”ิ

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ
ศาสตราจารย ดร. นายแพทยประสิทธิ์ วัฒนาภา : แพทยหรือเจาหนาทีท่ างการแพทย

เปนผูท ม่ี บี ทบาทสําคัญในการใหขอ มูลหรือคําแนะนําในการทําหนังสือแสดงเจตนาแกผปู ว ยหรือผูท ส่ี นใจ
ทําหนังสือนี้ ในกรณีของผูปวยสามารถใชหนังสือนี้เปนสวนหนึ่งในการวางแผนการรักษาลวงหนา
(Advance care planning) ทําใหเกิดความเขาใจตรงกันของแพทย คนไข และญาติ ชวยลดขอขัดแยง
หรือความเขาใจที่ไมตรงกันได ในอดีตจะเห็นวา หมอเปรียบเสมือนเปนเทวดาของคนไข แตปจจุบัน
ความสัมพันธของแพทยกบั คนไขเริม่ หางออกไป แพทยทเ่ี พิง่ จบใหมจะมีการสือ่ สารกับคนไขนอ ยลง
หรือคิดวาสือ่ สารเพียงพอแลว แตจริง ๆ คนไขหรือญาติอาจไมเขาใจหรือเขาใจไมตรงกันได ประกอบกับ
ปจจุบนั เทคโนโลยีหรือขอมูลขาวสารทางอินเตอรเน็ตมีจาํ นวนมากสิง่ ทีแ่ พทยพดู ไปอาจไมสามารถ
ครอบคลุมไดทง้ั หมด บางคนคนเจอขอมูลทางอินเตอรเน็ตวามีวธิ อี น่ื ๆ รักษาโรคได ก็ทาํ ใหเกิดความเขาใจ
ทีไ่ มตรงกัน ดังนัน้ การพูดคุยและปรึกษาหารือระหวางแพทย คนไข และญาติจงึ เปนสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญ
มากที่สุดที่จะชวยลดปญหาความขัดแยงอันเกิดมาจากการรับบริการทางการแพทย
นอกจากนี้ Social Media หรือสื่อสังคมออนไลนก็มีสวนสําคัญในการชวยใหสังคมเขาใจ
เรือ่ ง Living Will นีม้ ากขึน้ และประชาชนก็ควรมีความรูค วามเขาใจในการรับขอมูลขาวสารตาง ๆ ไมโพสต
หรือแชรขอความที่ไมถูกตองหรือกอใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนไปสูสังคมตอไป
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