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Principle of Section 12 of the National Health Act: the Right to Die Naturally

แมมาตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐๑ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงเจตนา
การรักษาพยาบาลในวาระสุดทายของชีวิต ไดประกาศใชมาหลายปแลว แตยังปรากฏความเขาใจ
ที่คลาดเคลื่อนของคนสวนหนึ่งเกี่ยวกับบทบัญญัติดังกลาว โดยที่เขาใจวา มาตรา ๑๒ เปนเรื่องสิทธิ
ที่จะตายเมื่อไรก็ได หรือเขาใจวาเปนเรื่องการุณยฆาต (mercy killing) รวมทั้งกังวลวาหากแสดงเจตนา
ที่ปฏิเสธการใชเครื่องมือตาง ๆ มายืดความตาย ผูปวยจะถูกทอดทิ้งหรือไม ผูเขียนจึงขอนําเรื่องดังกลาว
มาอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
๑. มาตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ เปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อใหบุคคลสามารถ
แสดงเจตนาไวลวงหนาไดวา เมื่อถึงวาระสุดทายของชีวิตและจะตองจากไป ขอจากไปตามวิถีธรรมชาติ
โดยไมประสงคจะใหใชเครื่องมือตาง ๆ จากเทคโนโลยีสมัยใหมมาพันธนาการรางไวเพื่อยืดความตาย
ออกไป ซึ่งในตางประเทศจะเรียกการแสดงเจตนาไวลวงหนาแบบนี้วา “living will” หรือ “advance
directive” การสือ่ ความหมายทีอ่ าจจะกอใหเกิดความเขาใจผิดก็คอื การกลาวถึงมาตรา ๑๒ ดังกลาววา
เปนกฎหมายที่ออกมารองรับสิทธิที่จะตาย ทําใหเขาใจวาเปนสิทธิที่จะตายเมื่อไรก็ได เหมือนเขาใจผิด
วากฎหมายออกมาเพื่อรองรับการขอตายกอนเวลาอันควร การพูดถึงมาตรา ๑๒ จึงควรพูดใหเต็ม
ประโยควา มาตรา ๑๒ คือสิทธิที่จะขอตายตามธรรมชาติ

*

อดีตผูอํานวยการศูนยธรรมศาสตร ธรรมรักษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒ บัญญัติวา
“มาตรา ๑๒ บุคคลมีสทิ ธิทาํ หนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขทีเ่ ปนไปเพียงเพือ่ ยืดการตายในวาระสุดทาย
ของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวยได
การดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไดปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแลวมิใหถือวาการกระทํานั้นเปนความผิด
และใหพนจากความรับผิดทั้งปวง”.
๑
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๒. มาตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ มิใชบทบัญญัติที่ใหบุคคลใดสามารถเรงการ
ตายได กลาวคือมิใชเรื่องของการุณยฆาต หรือการทําใหผูปวยเสียชีวิตเร็วเขา การทําใหผูปวยเสียชีวิต
เร็วเขา โดยทั่วไปเปนเรื่องที่ไมสามารถกระทําได และกฎหมายประเทศตาง ๆ สวนใหญก็เห็นตรงกัน
ในเรื่องนี้ จะมีอยูบางประเทศเทานั้นที่เปดโอกาสใหแพทยและคณะกรรมการที่เกี่ยวของใชดุลยพินิจ
ในเรื่องนี้ได คือใหทํา active euthanasia ได ดังกฎหมายของประเทศเบลเยี่ยม เนเธอรแลนด และ
บางรัฐของสหรัฐอเมริกา เชน รัฐโอเรกอน ซึ่งตองเขาใจวา มาตรา ๑๒ ที่บัญญัติขึ้น มิใชแนวคิดดังกลาว
แตเปนเรือ่ งของการขอตายธรรมชาติ โดยไมประสงคจะใหใชเครือ่ งมือตาง ๆ มายือ้ ความตาย มาตรา ๑๒
จึงเปนกรณีของ passive euthanasia
๓. มาตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ จะใชเฉพาะกรณีที่ผูปวยอยูในวาระสุดทาย
ของชีวิตเทานั้น หากเปนกรณีที่ยังรักษาได ก็จะตองรักษากันไปตามปกติ ผูเขียนจําไดวา เมื่อครั้งที่
ผูเขียนไปรวมชี้แจงกฎหมายเรื่องนี้ตอคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการกฤษฎีกาทานหนึ่งไดถามวา
ถาตัวทานไดแสดงเจตนาไวใน living will วา ไมประสงคจะใหใสเครือ่ งชวยหายใจ ไมประสงคใหเจาะคอ
หากวันหนึ่งทานประสบอุบัติเหตุ และอยูในภาวะไมรูสึกตัว มีผูนําสงยังหองฉุกเฉินของโรงพยาบาล
คุณหมอ คุณพยาบาลที่หองฉุกเฉิน จําเปนจะตองใสเครื่องชวยหายใจเพื่อชวยชีวิต จะใสไดหรือไม
หรือตองทําตามเจตนาของผูปวยที่เขียนไวใน living will ผูเขียนตอบวาหลักการของ living will
ใชเฉพาะเมือ่ เขาสูว าระสุดทายของชีวติ หากเปนกรณีทวั่ ไปหรือกรณีฉกุ เฉินทีจ่ ะตองชวยชีวติ ก็เปนเรือ่ ง
ที่ตองรักษาพยาบาลกันไปตามความรูและจริยธรรมวิชาชีพ
ขอสงสัยอีกประการหนึ่งก็คือ ในมาตรา ๑๒ นอกจากมีขอความวา “ไมประสงคจะรับบริการ
สาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตตน” แลว ยังมีขอความวา “หรือ
เพือ่ ยุตกิ ารทรมานจากการเจ็บปวย” ซึง่ มีผสู งสัยวา ขอความนัน้ คืออะไร เรือ่ งนีไ้ ดมกี ารอธิบายเพิม่ เติมไวแลว
ในกฎกระทรวงที่ออกมาตามที่ มาตรา ๑๒ วรรคสอง กําหนดไว โดยในกฎกระทรวงไดใหนิยามไวดังนี้๒
“การทรมานจากการเจ็บปวย” หมายความวา ความทุกขทรมานทางกายหรือทางจิตใจ
ของผูทําหนังสือแสดงเจตนาอันเกิดจากการบาดเจ็บหรือจากโรคที่ไมอาจรักษาใหหายได
๔. จะรูไดอยางไร ผูปวยอยูในวาระสุดทายของชีวิต ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๒
ของ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ ไดใหนิยามไวดังนี้
“วาระสุดทายของชีวิต” หมายความวา ภาวะของผูทําหนังสือแสดงเจตนาอันเกิดจากการ
บาดเจ็บหรือโรคทีไ่ มอาจรักษาใหหายไดและผูป ระกอบวิชาชีพเวชกรรมผูร บั ผิดชอบการรักษาไดวนิ จิ ฉัย
จากการพยากรณโรคตามมาตรฐานทางการแพทยวา ภาวะนั้นนําไปสูการตายอยางหลีกเลี่ยงไมได

“กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไป
เพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย พ.ศ. ๒๕๕๓”.
๒
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ในระยะเวลาอั น ใกล จ ะถึ ง และให ห มายความรวมถึ ง ภาวะที่ มี ก ารสู ญ เสี ย หน า ที่ อ ย า งถาวรของ
เปลือกสมองใหญที่ทําใหขาดความสามารถในการรับรูและติดตอสื่อสารอยางถาวร โดยปราศจาก
พฤติกรรมการตอบสนองใด ๆ ที่แสดงถึงการรับรูได จะมีเพียงปฏิกิริยาสนองตอบอัตโนมัติเทานั้น
การใหความหมายเกี่ยวกับวาระสุดทายของชีวิต กฎหมายบัญญัติเปนกรอบหรือแนวทางไว
เทานั้น ในทางปฏิบัติแพทยเจาของไข จะเปนผูประเมินตามหลักวิชาทางการแพทยและแจงแกญาติ
หากญาติเห็นพองตามทีแ่ พทยอธิบาย ทุกอยางก็คงดําเนินการตามเจตนาทีผ่ ปู ว ยไดแสดงไวใน living will
แตหากญาติไมเห็นดวยและประสงคใหยื้อชีวิตตอไป ก็คงตองเปนไปตามเจตนาของญาติ ในทางปฏิบัติ
การเชิญญาติที่มีอํานาจตัดสินใจมาประชุมพูดคุยกัน จึงเปนเรื่องที่แพทย พยาบาล พึงปฏิบัติ แมผูปวย
จะมี living will ไวแลวก็ตาม ขั้นตอนเหลานี้เปนเรื่องที่แพทย พยาบาล ปฏิบัติกันอยูแลว เพียงแตวา
ถามี living will ของผูปวย การพูดคุยกับญาติยอมงายเขา เพราะรูวาผูปวยตองการอยางไร
ขอกฎหมายที่มักจะสอบถามกันก็คือ เมื่อผูปวยไมรูสึกตัว ใครคือผูที่มีอํานาจจัดการแทน
คําตอบก็คือญาติผูใกลชิด เชน บิดามารดา สามีหรือภริยา หรืออาจเปนบุตรของผูปวย หากญาติ
มีความเห็นตรงกันก็คงไมมปี ญ
 หา แตในกรณีทญ
ี่ าติมคี วามเห็นไมตรงกัน จะฟงความเห็นของญาติคนไหน
ในเรื่องนี้กฎหมายไมไดเรียงลําดับญาติไว กฎหมายไดลําดับญาติไวเฉพาะเรื่องการรับมรดกเทานั้น
ดังนั้น ในเวชปฏิบัติ ในกระบวนการ informed consent แพทยจึงควรถามญาติที่มาสงผูปวยหรือญาติ
ที่เฝาดูแลผูปวยอยูวาเขามีอํานาจตัดสินใจแทนญาติทุกคนหรือไม หากไมสามารถตัดสินใจคนเดียวได
แพทยควรแนะนําใหพาญาติทมี่ อี าํ นาจรวมตัดสินใจมาพบแพทยดว ย ยิง่ ในสังคมไทยทีเ่ ปนครอบครัวใหญ
มีญาติหลายคน แพทยไมอาจทราบไดเลยวา ในแตละครอบครัว ใครมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจ
แทนผูปวยที่ไมรูสึกตัว การสอบถามใหรูวาใครจะตัดสินใจได จะชวยใหไมเกิดปญหาในภายหลัง
แตปญหานี้จะงายเขา ถาผูปวยไดแสดงเจตนาไวลวงหนาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในระยะ
สุดทายของชีวติ โดยการเขียน living will ไวและหากบุคลากรทางการแพทย ไดปฏิบตั ติ าม living will
กฎหมายก็ไดบญ
ั ญัตริ บั รองไววา มิใหถอื วาการกระทํานัน้ เปนความผิดและใหพน จากความรับผิดทัง้ ปวง
การพูดคุยกับญาติใหเกิดความเขาใจตามความเปนจริงจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก แตการ
พูดคุยเรือ่ งดังกลาวนี้ แพทยจะตองอาศัยศิลปะในการพูดคุยกับญาติใหรถู งึ ความจริงของโรครายทีผ่ ปู ว ย
เปนอยูและใหญาติไดรับรูวาเปนระยะสุดทายของชีวิตแลว การเหนี่ยวรั้งชีวิตดวยเครื่องมือตาง ๆ
กลับจะทําใหผูปวยไดรับความทุกขทรมานโดยใหความรูแกญาติดวยวา วิธีที่จะชวยใหผูปวยไมเกิด
ความทุกขทรมานมากนักและจะทําใหจากไปอยางสงบก็คือ การรักษาแบบประคับประคอง
(palliative care) คือการดูแลบรรเทาโรคตามอาการ (symptom control) การบรรเทาความ
เจ็บปวด (relief pain) ตลอดจนการดูแลทางดานจิตใจ (spiritual healing) ใหแกผูปวยดวย
หากญาติไดรับรูและมีความเขาใจในเรื่องดังกลาว ก็จะตัดสินใจในทางที่ถูกตองได ในหลาย ๆ กรณี
ที่เปนอยู ก็คือ ญาติไมไดรับรูขอมูลในเรื่องเหลานี้ และคิดวาการใสเครื่องชวยหายใจ การใสสาย
อาหารทางจมูก การปมหัวใจ เปนวิธีการดูแลรักษาผูปวยที่ดีที่สุด
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๕. แพทยจะปฏิเสธการทําตาม living will ไดหรือไม โดยหลักกฎหมาย ในมาตรา ๑๒
ของ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ หากแพทยทําตาม living will กฎหมายไดบัญญัติรองรับไวแลววา
การกระทําของแพทยไมมีความผิดใด ๆ แตถาจะปฏิเสธการทําตาม living will คงขึ้นอยูกับเหตุผล
ในกรณีอื่น ๆ เชน ผูปวยไดเขียน living will ไวแลววา ไมประสงคใหใสเครื่องชวยหายใจในระยะสุดทาย
ของชีวิต แตเมื่อถึงเวลาดังกลาว ญาติไดมาบอกกับแพทยวา บุตรของผูปวยกําลังเดินทางมาจาก
ตางประเทศและเปนบุตรที่ผูปวยมีความรักความผูกพันมาก ขอใหแพทยชวยใสเครื่องชวยหายใจ
เพือ่ ยืดเวลาออกไปอีกระยะหนึง่ เพือ่ ใหบตุ รไดมาพบกับบิดา เหตุผลเชนนีเ้ ปนเรือ่ งทีค่ วรรับฟงความเห็น
และคําขอของญาติ แตถาคําขอของญาติที่จะใหยืดการตายออกไปนั้น เปนไปดวยความไมรูหรือขาด
เหตุผล แพทยพึงชี้แจงใหญาติไดทราบความจริงและทําตามความประสงคที่เขียนไวใน living will
ปญหาที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ก็คือ ผูปวยอยูในระยะสุดทาย ซึ่งไม
รูสึกตัวและไมไดเขียน living will ไว ญาติ ๆ ไดปรึกษาหารือกันแลววา ผูปวยสูงอายุแลว อยากใหทาน
ไดจากไปอยางสงบ โดยไมประสงคจะใหใชเครื่องมือตาง ๆ มาเหนี่ยวรั้งไว ขอใหแพทยรักษาไปตาม
อาการ ขอใหผูปวยไดจากไปอยางสงบ แตเมื่อญาติไดแสดงตามประสงคดังกลาว กลับไดรับคําตอบจาก
ทางโรงพยาบาลวา ถาจะใหทําเชนนี้ ญาติควรนําผูปวยกลับบานไปดูแลเอง นี่คือปญหาที่เกิดขึ้นและ
สรางความรูส กึ ทีไ่ มดใี หเกิดขึน้ ในใจของญาติ การสือ่ สารพูดคุยทําความเขาใจกับญาติอยางกัลยาณมิตร
เปนเรื่องที่มีความสําคัญมากในเวชปฏิบัติ การปรึกษาหารือกันก็เพื่อหาแนวทางที่จะทําในสิ่งที่ดีที่สุด
สําหรับผูปวยนั่นเอง
๖. หากไดใสเครื่องชวยหายใจไปแลว และมาพบ living will ภายหลังวา ผูปวยไมตองการ
จะทําอยางไร แมทุกวันนี้จะมีกฎหมายรองรับใหบุคคลสามารถเขียน living will ไวได เพื่อแสดงเจตนา
ลวงหนาวา ตองการใหรักษาพยาบาลอยางไรในระยะสุดทายของชีวิต แตเรื่องนี้ยังเปนเรื่องใหม
ในสังคมไทย จึงยังมีแนวปฏิบตั ทิ ตี่ า งกัน ผูเ ขียนขอแนะนําวา วิธที ดี่ ที สี่ ดุ ก็คอื เมือ่ เขียน living will เสร็จ
(ซึ่งทางสํานักงานสุขภาพแหงชาติ มีตัวอยางการเขียน living will ไวใหแลว) ควรจะถายสําเนา
และเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตอง จากนั้นใหนําสําเนานี้ไปแนบไวกับเวชระเบียนในโรงพยาบาลที่ไป
รักษาเปนประจํา แพทยทานใดที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยระยะสุดทายในเวลานั้น ก็จะทราบความประสงค
ของผูปวยได สวนหนังสือ living will ฉบับจริง ควรจะเก็บไวกับเจาของเพราะบุคคลนั้นอาจจะเดินทาง
ไปในสถานที่ตาง ๆ และเกิดอาการปวยกะทันหันจนถึงระยะสุดทาย แพทยผูรักษาจะไดทราบความ
ประสงคเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ส ว นกรณี ที่ ผู  ป  ว ยได เขี ย นไว ชั ด เจนว า ไม ป ระสงค จ ะใส เ ครื่ อ งช ว ยหายใจ แต ถ  า ได ใ ส
ไปแลว มาทราบจาก living will ในภายหลังวาผูปวยไมตองการและเขียนไวดวยวาถาใสเครื่องไปแลว
ก็ ใ ห ห ยุ ด เครื่ อ งช ว ยหายใจเลย แพทย จ ะทํ า ตามความประสงค ที่ เขี ย นไว ใ น living will
ไดหรือไม จากหลักกฎหมายดังกลาวมาแลววา ถาบุคลากรทางการแพทยไดทําตาม living will
การกระทํ า นั้ น ไม เ ป น ความผิ ด ใด ๆ ซึ่ ง มาตรา ๑๒ วรรคสามได เขี ย นไว ชั ด เจน และต อ ง
เขาใจวากรณีที่วานี้มิใชเรื่องการทําใหตายเร็วเขา หรือการทํา active euthanasia
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ในเรื่ อ งนี้ ค งต อ งทํ า ความเข า ใจให ชั ด เจนว า มิ ใช ก ารไปหยุ ด การช ว ยเหลื อ ที่ เ ป น การ
withdraw โดยพลการ แตเปนการทําตามคําสั่งของผูปวยที่เขียนไวใน living will วาขอตายตาม
วิถีธรรมชาติ ซึ่งกฎหมายรองรับใหทําได อยางไรก็ตามการทําตามคําสั่งดังกลาวนี้ แพทยจะตอง
พูดคุยกับญาติดวยเพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันกอนที่จะปฏิบัติตามหนังสือเจตนาดังกลาว ซึ่งใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวแลว
กรณีที่เคยเกิดขึ้นในโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งก็คือ การรักษาในตอนแรกแพทยไดใส
เครือ่ งชวยหายใจอยูแ ลว ตอมาพบวาโรคทีเ่ ปนอยูน นั้ ไมอาจรักษาใหหายไดและผูป ว ยเขาสูร ะยะสุดทายแลว
ญาติจึงไดแจงใหแพทยและทางโรงพยาบาลทราบวา ผูปวยระยะสุดทายไดเขียน living will ไวแลววา
ไมตอ งการใหใสเครือ่ งชวยหายใจ และญาติทกุ คนก็เห็นพองกัน แตทางโรงพยาบาลยืนยันวา หยุดเครือ่ ง
ไมไดเพราะไมมีกฎหมายใหอํานาจไว กลายเปนขอพิพาทกันระหวางทางโรงพยาบาลกับญาติ ซึ่งไม
ทราบวา การไมทาํ ตามประสงคของผูป ว ยและญาติ เปนเพราะมีเหตุผลอะไรแอบแฝงอยู เพราะคารักษา
พยาบาลในระยะสุดทายของชีวิตนี้เปนจํานวนเงินที่สูงมาก กรณีเชนนี้ควรจะใหความสําคัญกับเจตนา
ของผูปวยและญาติมากกวาการอางเหตุผลอื่น สําหรับการหยุดเครื่องชวยหายใจนั้นอาจจะใชวิธี
ลดอัตราสวนลงมาเรื่อย ๆ และใหการดูแลแบบประคับประคองควบคูไปก็จะชวยใหผูปวยไดจากไป
อยางสงบ
อยาลืมวา ระยะสุดทายของชีวิต เปนหนทางที่ทุกคนจะตองพบกับภาวะเชนนั้น และถาเรา
ไมประสงคจะใหใครมาพันธนาการตัวเราดวยเครื่องมือตาง ๆ ก็ควรจะเขาใจในจิตใจของผูอื่น และชวย
ใหเขาไดจากไปอยางสงบในระยะสุดทายของชีวิต
๗. การแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๑๒ ผูปวยจะยังคง
ไดรบั การดูแลตอไปหรือไม คนสวนหนึง่ ยังมีความสงสัยอยูว า ถาเขียน living will ปฏิเสธการใชเครือ่ งมือ
มายืดความตายดังกลาว ผูปวยจะยังคงไดรับการดูแลตอไปหรือไม
ผูปวยที่อยูในระยะสุดทาย แมแพทยจะไมสามารถใหการรักษาใหหายจากโรคได แตโดย
จริยธรรมแหงวิชาชีพ ยังคงใหการดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) เพื่อใหผูปวยจากไป
อยางสงบ ซึ่งตามนิยามที่เขียนไวในกฎกระทรวงก็ไดบัญญัติเรื่องดังกลาวไวดังนี้
“บริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพื่อยุติ
การทรมานจากการเจ็บปวย” หมายความวา วิธีการที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมนํามาใชกับผูทํา
หนังสือแสดงเจตนาเพือ่ ประสงคจะยืดการตายในวาระสุดทายของชีวติ ออกไป โดยไมทาํ ใหผทู าํ หนังสือ
แสดงเจตนาพนจากความตายหรือยุติการทรมานจากการเจ็บปวย ทั้งนี้ ผูทําหนังสือแสดงเจตนายังคง
ไดรับการดูแลรักษาแบบประคับประคอง
การดูแลแบบประคับประคอง หรือ palliative care คือการดูแลครอบคลุมทุกดาน นอกจากการ
ดูแลทางการแพทย ยังรวมถึงการดูแลดานจิตใจผูป ว ย และพูดคุยกับญาติเพือ่ ใหเกิดความเขาใจรวมกัน
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ศาสตราจารย แพทยหญิงสุมาลี นิมมานนิตย ไดเคยกลาวไววา๓
“หลักการสําคัญของ palliative care คือ การบรรเทาความทุกขทรมาน (relief suffering)
และดูแลคุณภาพชีวิตของผูปวย (improve quality of live)
palliative care เปนหนาที่ของทุก ๆ คนในทีมรักษา คือการดูแลอยางมีมนุษยธรรม คือ
humanized medicine นั่นเอง”
สําหรับนิยามขององคการอนามัยโลก ไดใหความหมายของ palliative care ไววา
“the active total care of patients whose disease is not responsive to curative
treatment control of pain and other symptoms, and of psychological, social and
spiritual problems is paramount. The goal of palliative care is achievement of the best
quality of life for patients and their families. Many aspects of palliative care are also
applicable earlier in the course of the illness in conjunction with active treatment of
disease”
จากคํานิยามขององคการอนามัยโลก ไดชี้ใหเห็นวา palliative care หรือการดูแลแบบ
ประคับประคองมิใชการดูแลเฉพาะการบรรเทาอาการของโรคและบรรเทาความเจ็บปวด แตยังรวมถึง
การดูแลทางดานจิตใจ และการทําความเขาใจกับครอบครัวผูปวยดวย ซึ่งตองอาศัยการพูดคุยอยาง
มีศิลปะ โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูที่อยูในอารมณของการสูญเสียดวย
กลาวโดยสรุป เจตนารมณของมาตรา ๑๒ แหง พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ คือ
การแสดงเจตนาไวลวงหนาวา เมื่อถึงวาระสุดทายของชีวิต ผูปวยขอใชสิทธิจากไปตามธรรมชาติ
โดยไมประสงคจะใหใชเครื่องมือตาง ๆ มายืดความตายออกไป หลักการของมาตรา ๑๒ มิใชการเรง
ใหตายเร็วขึน้ แตกไ็ มไดยอื้ ความตายออกไปเรือ่ ย ๆ และก็ไมไดทอดทิง้ ผูป ว ยแตอยางใด เพราะการรักษา
แบบประคับประคองหรือ palliative care ยังคงกระทําอยู แมผูปวยจะอยูในวาระสุดทายของชีวิต
ซึ่งไมอาจรักษาโรคใหหายไดแลว แตยังสามารถชวยดูแลอาการควบคุมความเจ็บปวด ดูแลทั้งรางกาย
และจิตใจ ใหผูปวยไดจากไปอยางสงบ เหมือนเปนแสงสุดทายในความมืด

แสวง บุญเฉลิมวิภาส. ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยหนัก. ใน: ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย
ครั้งที่ ๓; ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔; หองประชุมอาทิตยาทรกิตติคุณ ตึกสยามินทร ชั้น ๗ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล. ๒๕๕๔. ๔๓-๔๔.
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