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ปจจบัุนเทคโนโลยทีางการแพทยมคีวามเจรญิกาวหนามาก มีอปุกรณเครื่องมอื
ทางการแพทยทีท่ันสมัย ทำใหการรักษาพยาบาลของแพทยสามารถที่จะยืดชีวิตของ
ผูปวยออกไปไดระยะหนึ่ง จึงทำใหบุคคลทั่วไปเขาใจกันวาโรคทุกโรคสามารถที่จะ
รักษาใหหายไดผู ปวยจึงไมตองเสียชีวิตในเวลานั้น ซึ ่งแพทยและบุคลากรทาง
การแพทยตางก็ตองการที่จะชวยชีวิตผูปวยและพยายามยืดระยะเวลาเพื่อใหผูปวย
สามารถท่ีจะมีชีวิตอยูไดใหยาวนานท่ีสุดเทาท่ีจะกระทำไดไมวาจะดวยวิธีการใด ๆ  แมการ
รักษานั้นจะมีคาใชจายมากเพียงใด และผูปวยจะมีชีวิตอยูในสภาพเชนใดก็ตาม ทั้งนี้ 
เพื่อใหเปนไปตามความประสงคของญาติทีต่องการใหผูปวยซึ่งเปนทีร่ักนั้นมีชีวิตอยู
ใหยาวนานที่สุด โดยมกัจะรองขอใหแพทยทำการรกัษาผูปวยใหดท่ีีสดุจนวาระสดุทาย 
แมผูปวยจะมีคุณภาพชีวิตทีย่่ำแยหรือมีอาการทีท่รุดหนักเพียงใดก็ตาม ในขณะที่
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒ นั้นไดกำหนดใหบุคคลมี
สิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขทีเ่ปนไปเพียงเพื่อยืด
การตายในวาระสุดทายของชีวิตหรือเพือ่ยตุิการทรมานจากการเจ็บปวยได จึงทำให
ผูปวยหรือญาติหาทางออกที่จะยุติวิธีการรักษาที่จะทำใหผูปวยมีชีวิตอยูอยางทรมาน
หรือไรสิน้หนทางจะเยียวยารักษาไดโดยการทำหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับ
การรักษาพยาบาลอีกตอไป

ดังนั้น เพื ่อใหทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู ปวยหรือญาติ
ในการที ่จะทำหนังสือแสดงเจตนาวาไมประสงคทีจ่ะรับบริการสาธารณสุขนั้น
มีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำหนังสืออยางไร และหากแพทย พยาบาล 
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หรือบุคลากรดานการสาธารณสุข ไมทำการรักษาผูปวยตามความประสงค
ในหนังสือแสดงเจตนาดังกลาวน้ันจะมีความผิดตามกฎหมายหรือไมอยางไร 
“สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใครขอเสนอเรื่อง “หนังสือแสดงเจตนา : 
ความตองการครั้งสุดทายของชีวิต” ดังนี้  

๑. การยุติความทรมานจากการเจ็บปวยโดยทำหนังสือแสดง
เจตนาไมรับบริการสาธารณสุข 

    ในอดีตการเสียชีวิตของผูปวยหรือปู ยา ตา ยาย มัก
จะเกิดข้ึนที่บานโดยการจากไปอยางสงบทามกลางลูกหลาน 
แตในปจจุบันเม่ือถึงคราวจะตองตายหรือเสียชีวิตของผูปวย
ก็มิอาจจากไปไดโดยงายดาย ทั้งนี้ เพราะดวยเทคโนโลยีทาง
การแพทยที่สามารถชวยใหผูปวยมีชีวิตยืนยาวตอไปไดอีก และ
ในหลายกรณีเทคโนโลยีกลับกลายเปนการยื้อความตาย และเพิ่ม
ความทกุขทรมานแกผูปวยใหยาวนานออกไป พรอมกบัคาใชจายที่
ตามมาอีกมากมายในการรักษาพยาบาล ซึง่ผูปวยในระยะสุดทาย
หลายคนจึงมีความประสงคที่จะไมรับการรักษาตอไป เชน ไมอยากใหใสเครื่องชวย
หายใจเพือ่ยดืการตายออกไป แตกม็กัจะถกูปฏเิสธทัง้จากญาตแิละแพทยผูใหการรกัษา 
ท้ังน้ีเพราะแพทยผูทำการรักษายังมีความวิตกกังวลวาจะถูกฟองรองดำเนินคดีไดหากไม
ใหการรักษาผูปวยจนวาระสุดทาย จึงเปนสาเหตุใหผูปวยตองเสียชีวิตอยางทน
ทุกขทรมาน และไรซึ่งศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษย ในขณะเดียวกันบรรดาญาติ ๆ 
และครอบครัวตางตองตกอยูในภาวะแหงความเศราหมอง ไรสิ้นหนทางที่จะรักษา
พยาบาลผูปวยใหมีชีวิตอยูตอไปได ซึ่งปจจุบันเริ่มมีแนวคิดในเร่ือง“สิทธิที่จะปฏิเสธ
การรักษาในวาระสุดทายของชีวติ” ซึง่ถอืเปนสทิธขิองผูปวยทีจ่ะตดัสนิใจดวยตนเอง
เมื่อวาระสุดทายมาถึง อันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของแนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ 
โดยเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๑ ที่ไดบัญญัติ
ในเร่ืองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายของบุคคลไวใน
มาตรา ๔ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง โดยถือวาสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยว
กับการรักษาพยาบาลนี้เปนเร่ืองของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิเสรีภาพ ซึ่งเปน
เรื่องของสิทธมินุษยชนที่กฎหมายใหการรับรองและคุมครองให

  ๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติไวดังนี้ 

    “มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง
    มาตรา ๒๘ บคุคลยอมอางศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยหรอืใชสทิธแิละเสรภีาพของตนไดเทาทีไ่มละเมิดสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลอืน่ 
ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน

    มาตรา ๓๒ บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย.” 
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   ความกาวหนาของเทคโนโลยีทีท่ันสมัยซึ่งสามารถชวยยืดชีวิตผู ปวย
ออกไปไดนัน้ จึงทำใหมองขามความเปนจริงในชวงวาระสุดทายของชีวิต ซึ่งปจจุบัน
ปญหานี้สามารถแกไขโดยการทำหนังสอืแสดงเจตนาไมประสงครบับรกิารสาธารณสขุ
ในวาระสดุทายเพื่อยืดชวิีต หรือยุตคิวามทกุขทรมานจากการเจ็บปวยท่ีไมอาจรกัษาได 
ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒ ที่กำหนดให 
“บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไป
เพียงเพือ่ยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตตน หรือเพือ่ยุติการทรมานจากการ
เจ็บปวยได” ดังน้ัน ผูปวยจงึมีสทิธติดัสนิใจในเรื่องท่ีเกี่ยวกบัความเจบ็ปวยของตนเองได 
โดยสามารถระบกุารรกัษาบางอยางที่ไมตองการในวาระสดุทายของชวีติไวลวงหนาได 
เชน การปมหัวใจ กอนที่ผูปวยจะไมรูสึกตัว หรือไมสามารถสื่อสารกับผูอื่นได รวมทั้ง
สามารถระบุความตองการพิเศษในวาระสุดทาย เชน ตองการเสียชีวิตทีบ่าน รวมถึง
การระบวุาตองการใหใครเปนผูตดัสนิใจแทนตนเองเก่ียวกับการรกัษาพยาบาลในวาระ
สุดทายของชีวิต ซึ่งผูปวยตองแจงใหญาติไดรับรูความตองการของตนเองดวย เพื่อให
แพทยและบคุคลในครอบครวัสามารถปฏบิตัติอผูปวยในวาระสดุทายของชวีติไดอยาง
ถูกตองตรงกัน เพื่อปองกันความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นได  

 
๒. ความหมายของหนงัสือแสดงเจตนาไมรบับรกิารสาธารณสขุ

     “หนังสือแสดงเจตนา” คือ “หนังสือซึ่งบุคคลแสดงเจตนาไวลวงหนาวา
ไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขทีเ่ปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของ
ชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย”๒ ดังนั้น หนังสือแสดงเจตนาจึงเปน
หน ังส ือท ีร่ะบ ุถึ งความประสงคของผู ทำหนั งสือซึ ่ง ไมตองการรับบริการ
สาธารณสุขหรือวิธีการรักษาบางอยางไวลวงหนาในขณะที่ตนไมอาจแสดงเจตนา
โดยวิธีการสือ่สารกับผู อื ่นตามปกติได เชน ขณะทีห่มดสติ อาการทรุดหนัก 
หรอืขณะที่อยูในภาวะที่ไมสามารถใหความยนิยอมเกี่ยวกบัวธิกีารรกัษาดวยตนเองได 
ซึ่งหนังสือแสดงเจตนาน้ีจะชวยใหผูประกอบวิชาชพีดานสาธารณสขุไมวาจะเปนแพทย 
หรอืพยาบาลที่ใหการดูแลผูปวย และญาตสิามารถวางแผนการรกัษาไดโดยใชหนงัสอื
ดังกลาวเปนขอมูลประกอบในการดูแลรักษา 

ทั้งนี้ ผูทำหนังสือสามารถระบุเนื้อหาของการแสดงเจตนาที่ไมประสงคจะรับ
บรกิารสาธารณสขุท่ีเปนไปเพยีงเพือ่ยืดการตายในวาระสดุทายของชวิีตตนได กลาวคอื 
ในกรณีท่ีผูทำหนังสือท่ีอยูในภาวะใกลเสียชีวิตไมตองการไดรับการรักษาดวยวิธีการท่ีเกิน
ความจำเปน ไมตองการถูกยื้อชีวิตดวยเครื่องมือทางการแพทย แตตองการเสียชีวิต
อยางสงบตามธรรมชาติ หรือผู ทำหนังสือไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่

  ๒กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑและวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข ที่เปนไป
เพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๒. 
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ทำใหเกิดความทุกขทรมานตอรางกาย เชน การผาตัดที่ไมจำเปน การใชเคมีบำบัด 
การเจาะคอเพื่อใสทอชวยหายใจ เปนตน

  ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขและเจาหนาที่ของสถานบริการ
สาธารณสุข เปนผูที่มีบทบาทสำคัญในการใหขอมูลหรือคำแนะนำในการทำหนังสือ
แสดงเจตนาแกผูปวยหรอืผูทีส่นใจทำหนังสอืแสดงเจตนาน้ี ซึง่ผูปวยสามารถใชหนังสอื
นีเ้ปนสวนหนึง่ในการวางแผนการรักษาลวงหนา ทำใหเกดิความเขาใจทีต่รงกนัระหวาง
แพทยผูใหการรกัษากบัญาตผิูปวย และชวยลดความขดัแยงหรอืความเขาใจทีไ่มตรงกนั
อันเกิดมาจากการรับบริการสาธารณสุขได

๓. แบบของหนงัสอืแสดงเจตนาไมประสงครบั
บริการสาธารณสุข 

  แมพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
จะไมไดกำหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขในการทำหนังสือแสดง
เจตนาไว แตแนวทางการปฏิบัติในการแสดงเจตนาไมประสงค
จะรับบริการสาธารณสุข๓ ไดกำหนดเพื่อใหหนังสือแสดงเจตนา
มคีวามชดัเจนเพยีงพอท่ีจะดำเนนิการตามความประสงคของผูทำ
หนังสือดังกลาวได จึงควรมีขอมูลดังนี้

   ๑) ขอมูลสวนบุคคลของผูทำหนังสือและพยาน ไดแก ชื่อ นามสกุล
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผูทำหนังสือและพยาน และความเกี่ยวของ
ระหวางพยานกับผูทำหนังสือแสดงเจตนา ทีอ่ยู หรอืหมายเลขโทรศัพททีต่ดิตอไดของ
ผูทำหนงัสอื เพือ่ความสะดวกในการตดิตอ การทำหนงัสอืแสดงเจตนาควรมพียานรูเหน็
ดวยเพือ่ประโยชนในการพสิจูนหรอืยนืยนัเนือ้หาในหนงัสอืดงักลาวในกรณทีีม่ขีอสงสยั
เรื่องความถูกตอง โดยพยานอาจเปนสมาชิกในครอบครัว ญาติ คนใกลชิด แพทย 
หรือพยาบาลก็ได แตแพทยเจาของไขและพยาบาลผูจัดการรายกรณี ไมควรลงช่ือ
เปนพยานในหนงัสือแสดงเจตนาของผูปวยทีอ่ยูในการดแูลของตน เพราะจะทำใหผูปวย
และญาติเกิดความเขาใจผิดวาแพทยและพยาบาลนั้นจะไมใหการรักษาหรือละทิ้ง
ผูปวยเพราะไมอาจทีจ่ะรักษาใหหายจากโรคท่ีเปนอยูได เมือ่ไดทำหนังสอืแสดงเจตนา
แลวผูทำหนังสอืควรแจงใหผูทีไ่ววางใจ สมาชกิในครอบครัวหรอืญาตทิราบ เพือ่ปองกนั
ปญหาที่ไมมีผูใดทราบวาเคยมีการทำหนังสือน้ีมากอน จนอาจไดรับการรักษาดูแลที่
ขัดตอความประสงคของผูปวยได

  ๓ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเร่ือง“แนวทางการปฏิบัติงานของสถานบริการสาธารณสุข ผูประกอบวิชาชีพ

ดานสาธารณสุขและเจาหนาท่ีของสถานบริการสาธารณสุขตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดง
เจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขท่ีเปนไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการ
เจ็บปวย พ.ศ. ๒๕๕๓.  
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   ๒) วัน เดือน ปทีท่ำหนังสือแสดงเจตนามีความสำคัญ เนื่องจากทำให
ทราบวาหนังสือฉบับใดเปนฉบับลาสุดถามีการทำหนังสือไวหลายฉบับ เพราะในกรณี
ท่ีทำหนังสือไวหลายฉบบัใหถอืฉบบัท่ีทำหลงัสดุท่ีไดย่ืนตอผูประกอบวชิาชพีเวชกรรม
เปนฉบับที่มีผลบังคับ

   ๓) ระบุประเภทของบริการสาธารณสุขที่ไมตองการรับบริการ เชน 
วธิกีารรกัษาที่ย้ือชวิีตและเกินความจำเปน หรอืการรกัษาที่ทำใหเกิดความทกุขทรมาน 
อาจมีผลเสียมากกวาผลดี หรือเปนการรักษาทีต่องเสียคาใชจายสูง เชน การผาตัด 
การใชเคมีบำบัด การเจาะคอเพื่อใสทอชวยหายใจ การชวยชีวิตเมื่อหัวใจหยุดเตน 
การถายเลือด การลางไต การนำเขาหอผูปวยหนกั หอผูปวยวกิฤตเมื่ออยูในวาระสดุทาย 
เปนตน อยางไรก็ดีผู ทำหนังสือควรปรึกษาผู ประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข  
เจาหนาท ีข่องสถานบริการสาธารณสุขหรือผู ม ีความรู ความเขาใจในเรื ่องนี ้ 
เพื่อประโยชนของผูปวย 

   ๔) การทำหนังสือแสดงเจตนาสามารถ ทำได ๒ วิธีการ คือ วิธีการแรก 
ผูทำหนังสือแสดงเจตนาเขียนหรือพิมพดวยตัวเอง และลงลายมือชื่อ วิธีการที่สอง 
เปนกรณท่ีีผูทำหนังสอือยูในภาวะที่ไมสามารถเขยีนหนังสอืเองได แตยังสื่อสารพดูคยุ 
และมีสติสัมปชัญญะดีอยู  โดยการใหผู อื ่นชวยเขียนหรือพิมพขอความแทนได 
และควรระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผูเขียนหรือผูพิมพ
ไวดวย และลงชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือของผูแสดงเจตนา ในกรณีพิมพลายนิ้วมือใหมี
พยานลงนามรับรองสองคน

    สำหรับรูปแบบของหนังสือแสดงเจตนาไมประสงครับบริการสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ๔ กำหนดไวมี ๒ รูปแบบ 
ซึ่งแตละรูปแบบจะมีขอความที่สำคัญดังนี้ 

      แบบท่ี ๑ มีลกัษณะเปนขอความอยางเปนทางการ เชน ในกรณท่ีีขาพเจา
ตกอยูในสภาวะใดสภาวะหนึ่ง เชน ไมรูสึกตัวอยางถาวร มีอาการสับสนอยางถาวร 
ไมสามารถใชชวีติประจำวันตามปกตไิดอยางอิสระ อยูในภาวะสดุทายของการเจบ็ปวย 
ใหถือวาเปนวาระสุดทายของชีวิตของขาพเจา และขาพเจาไมตองการตกอยู 
ในสภาพเชนนัน้ โปรดใหการรักษาขาพเจาตามความประสงค ดังตอไปนี้ เชน 
การฟนฟูการเตนของหัวใจและการหายใจ หมายถึงการปม หรือกระตุนหัวใจให
กลับเตนขึ้นใหม การพยุงการมีชีวิต การรักษาภาวะทีเ่กิดภาวะแทรกซอนขึ้นใหม 
การใหอาหารทางทอ โดยมีชองใหระบุวา จะยอมรับหรือไมยอมรับการรักษาเหลานี้ 
หากไมยอมรับก็หมายความวา ปลอยใหสิ้นลมไปโดยสงบ 

  ๔เร่ืองเดียวกัน . 
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  แบบท่ี ๒ มีลักษณะเปนขอความระบุความตองการที่ชัดเจน เชน 
ไมตองการใหเจาะคอเพ่ือใสทอชวยหายใจ หรอืไมตองการใชเครือ่งชวยหายใจ รวมท้ัง
การใหสารอาหารและน้ำทางสายยาง การรักษาในหองไอซียู การฟนชีพเม่ือหัวใจหยุดเตน 
เปนตน๕

   โดยในการทำหนังสือแสดงเจตนานั้นจะทำ ณ สถานที่ใดก็ได แตเพื่อ
ความรอบคอบ ละเอียด ถูกตอง ควรจะทำในสถานบริการสาธารณสุข โดยสามารถ
ขอคำแนะนำจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่รักษาหรือเคยใหการรักษาตนเอง 
หรอืจากผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข และเจาหนาทีข่องสถานบริการสาธารณสุข 
เพื่อความถูกตอง และเปนประโยชนแกผูปวยมากที่สุด 

๔. บุคคลผูมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนา 
   การรบัรองสทิธขิองผูปวยทีอ่ยูในวาระสดุทายของชวีติ 

ใหสามารถทำหนังสือแสดงเจตนาไมรับบริการสาธารณสุขไว
ลวงหนาได ซึง่ถอืเปนหลกัการของกฎหมายทีก่ำหนดไวใหสามารถ
กระทำได แตบุคคลใดจะทำหรือไมทำหนังสือแสดงเจตนาน้ัน
กไ็ด กฎหมายไมไดบงัคบั และแมกฎหมายดงักลาวจะมไิดกำหนด
คุณสมบัติของผูทำหนังสือแสดงเจตนาไววาตองมีอายุเทาใด แตโดยท่ัวไปแลว
บุคคลที่มีอายุ ๑๘ ปบริบูรณขึ้นไป และมีสติสัมปชัญญะสมบูรณดี สามารถที่จะทำ
หนงัสอืแสดงเจตนาได กลาวคอื บคุคลทีม่สีขุภาพรางกายแขง็แรง ผูสงูอายุ หรอืผูปวย
ที่สามารถตัดสินใจดวยตัวเองได สามารถที่จะทำหนังสือแสดงเจตนาได แตหากผูปวย
ที่เปนเด็กหรือผูเยาวซึ่งมีอายุต่ำกวา ๑๘ ป และเจ็บปวยดวยโรคหรือการบาดเจ็บ
ซึ่งไมสามารถรักษาใหหายขาดไดจนตองกลายเปนผูปวยในระยะสุดทาย หากตอง
การทำหนังสือแสดงเจตนาจะตองไดรับความยินยอมจากบิดา มารดา ผูปกครองหรือ
ผูอุปการะเลี้ยงดูกอน หรือใหบุคคลดังกลาวเปนผูทำหนงัสือแทน

  โดยในการทำหนังสือแสดง เจตนา น้ันผู ประกอบวิชา ชีพด าน
สาธารณสุขหรือเจาหนาที่ของสถานบริการสาธารณสุขสามารถท่ีจะประเมิน
ไดวาผูทำหนังสือนั้นมีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะทำหนังสือแสดงเจตนาดวย
ตนเองไดหรือไม โดยพิจารณาวาผูนั้นมีความสามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได
ตามปกติหรือไม เขาใจกาลเวลาและสภาพแวดลอมตาง ๆ รอบตัวไดหรือไม 
จดจำเร่ืองราวในอดีตของตนเอง หรอืมคีวามเขาใจเน้ือหาสาระในหนังสอืแสดงเจตนา 
และสามารถวางแผนลวงหนาเกีย่วกบัชีวิตของตนเองไดหรอืไม ทัง้นี ้ผูประกอบวชิาชพี
ดานสาธารณสุขหรือเจาหนาที่ของสถานบริการสาธารณสุขจะตองอธิบายใหผูที่ตอง

  ๕เอกสารเรือ่ง “ความตองการคร้ังสดุทายของชวีติ (Living Will) หนงัสอืแสดงเจตนาตาม พ.ร.บ. สขุภาพแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๒”, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ.

ตโดยท่ัวไปแลว
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การทำหนังสือแสดงเจตนาและญาติใหทราบถึงวัตถุประสงคในการทำหนังสือนี้ ผลดี
หรอืผลเสียท่ีจะเกดิขึ้นในกรณท่ีีเปนผูปวย และแนวทางการรกัษาในอนาคตเมื่ออยูใน
วาระสุดทายของชีวิต และขอมูลเกี่ยวกับภาวะและความเปนไปของโรคที่เปนจริงใน
ขณะนั้นใหผูปวยทราบกอนการทำหนังสอื โดยไมควรปกปดขอมูลเพราะจะเปนผลเสยี
มากกวาผลดี หากเปนความตองการของญาตท่ีิจะปกปดขอมูลแลว แพทยควรท่ีจะพดู
คยุกบัญาตเิพือ่หาสาเหตขุองการปกปดและหาเวลาท่ีเหมาะสมทีจ่ะแจงใหผูปวยทราบ 
ยกเวนกรณีที่ผูปวยมีสภาพจิตหรืออารมณไมปกติในขณะนั้น 

  เม่ือผูทำหนังสือแสดงเจตนาเขารับการรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสขุ
ใหนำหนังสือแสดงเจตนายื่นตอผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขของสถานบริการ
สาธารณสุขนัน้โดยไมชักชา แตในกรณีทีผู่ ปวยถูกนำตัวมารักษาในสถานบริการ
สาธารณสขุและผูปวยอยูในวาระสดุทายของชวีติเมื่อผูประกอบวชิาชพีดานสาธารณสขุ
ทราบวาผูปวยไดทำหนังสือแสดงเจตนาไมรับบริการสาธารณสุขไว ผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมที่ใหการดูแลรักษาผูทำหนังสือแสดงเจตนาควรพิจารณายุติการรักษาที่
ดำเนนิการไปแลว แตยังคงใหการดแูลรกัษาแบบประคบัประคอง ท้ังนี้ผูประกอบวชิาชพี
เวชกรรมที่ใหการดูแลรักษาผูปวยสามารถที่จะพูดคุยกับญาติหรือบุคคลใกลชิดกอน
ดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อปองกันความเขาใจผิด สวนในกรณีทีผู่ ปวยมิไดทำหนังสือ
แสดงเจตนาไว ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขสามารถนำเเนวทางการปฏิบัตินี้มา
พจิารณาปรบัใชได โดยควรพจิารณาปจจัยประกอบตาง ๆ  เชน คณุภาพชวีติของผูปวย 
ประโยชนท ีจ่ะเกิดกับผู ปวยในระยะยาว ความประสงคของผู ปวยหรือญาติ 
ภาระคาใชจาย ในการดแูลรกัษาผูปวย เปนรายกรณไีป โดยตองไมถอืเอาผลประโยชน
ทางธุรกิจเปนเกณฑในการตัดสิน

  หนังสอืแสดงเจตนาน้ันผูทำหนังสอืสามารถทีจ่ะยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง
แกไขขอความเมื่อใดก็ไดตามความตองการ แตควรแจงใหแพทย หรือญาติที่เคยไดรับ
หนังสือแสดงเจตนากอนหนาน้ีทราบดวย๖ และหากมสีำเนาหนังสอืแสดงเจตนาเกบ็ไว
ทีส่ถานบริการสาธารณสุข เจาของสำเนาหนังสือนั้นจะตองไปแกไขสำเนาหนังสือ
แสดงเจตนาใหตรงกับที่แกไขฉบับใหมดวย 

 
๕. ผลทางกฎหมายของบุคคลท ีเ่กี ่ยวข องในหน ังสือ

แสดงเจตนา
  ผู ประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขทีไ่ดดูแลรักษาผู ปวย และเปน

ผู ทีจ่ะตองปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาของผู ปวยใหเปนไปตามจริยธรรมแหง
วิชาชีพ เพื ่อใหผู ทำหนังสือแสดงเจตนามีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ ้นและปฏิบัติตาม

   ๖กฎกระทรวง กำหนดหลกัเกณฑและวธิกีารดำเนนิการตามหนงัสอืแสดงเจตนาไมประสงคจะรบับรกิารสาธารณสขุ ท่ีเปนไป
เพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๕. 
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ความประสงคที่แสดงไวในหนังสือแสดงเจตนาไมถือเปนความผิดตามกฎหมายทั้ง
ทางแพงและอาญาแตอยางใด ทั้งนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒ วรรคสาม ซึ่งกำหนดวา “เมื่อผูประกอบวิชาชีพดาน
สาธารณสุขไดปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลผูทำหนังสือแสดงเจตนาแลว
มิใหถือวาการกระทำน้ันเปนความผิดและใหพนจากความรับผิดท้ังปวง” ทั้งนี้ 
ในการใหบริการสาธารณสุข บุคลากรดานสาธารณสุขตองแจงขอมูลดานสุขภาพที่
เกี่ยวของกับการใหบริการใหผูรับบริการทราบอยางเพียงพอที่ผูรับบริการจะใช
ประกอบการตัดสินใจในการรับหรือไมรับบริการใด และในกรณีที่ผูรับบริการปฏิเสธ
ไมรบับรกิารใด จะใหบรกิารนัน้มไิด และในกรณทีีเ่กิดความเสยีหาย
หรืออันตรายแกผูรับบริการเพราะเหตุท่ีผูรับบริการปกปดขอเท็จจริง
ทีต่นรูและควรบอกใหแจง หรอืแจงขอความอันเปนเท็จ ผูใหบรกิาร
ไมตองรับผิดชอบในความเสียหายหรืออันตรายนั้น เวนแตเปน
กรณีที่ผูใหบริการประมาทเลินเลออยางรายแรง๗

   เนือ่งจากกฎหมายตองการใหผูประกอบวิชาชีพดาน
สาธารณสุขเกิดความสบายใจไมตองวิตกกังวลวาจะมีความผิด
เม่ือไดปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนานั้นแลว ในทางกลับกัน
ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขที่ไมยินยอมปฏิบัติตามหนังสือดังกลาวก็ไมถือวามี
ความผิดตามกฎหมาย หากไดปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพในการดูแลรักษา
ผูปวยท่ีทำหนังสือแสดงเจตนา แตผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขยังคงมีหนาท่ี
ตองแจงใหผูทำหนังสือแสดงเจตนา ญาติหรือผูใกลชิดทราบถึงเหตุผลที่ไมปฏิบัติตาม
หนงัสอืแสดงเจตนาน้ัน แตอยางไรก็ตามผูประกอบวิชาชพีดานสาธารณสุขทีไ่มปฏบิตัิ
ตามหนังสือแสดงเจตนาควรแนะนำใหผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขคนอ่ืน ๆ 
เขามาชวยดูแลผูทำหนังสือแสดงเจตนาตามความเหมาะสม

  หากพจิารณาความสมัพนัธระหวางแพทยกบัผูปวย จะเหน็วาความสมัพนัธ
ดงักลาวมีลกัษณะเปนความสัมพนัธทางสัญญาชนิดหน่ึงซึง่แพทยและผูปวยยอมมีสทิธิ
ที่จะปฏิเสธความสัมพันธระหวางกันได กลาวคือ ผูปวยมีสิทธิที่จะไมยอมใหแพทย
คนใดคนหนึง่รกัษาตนดวยวิธกีารใดวิธีการหนึง่กไ็ด สวนแพทยกม็สีทิธทิีจ่ะปฏเิสธการ
ใหการรักษาแกผูปวยคนใดคนหนึ่งได แตแพทยนั้นมีจรรยาแพทยกำกับไวอีกชั้นหนึ่ง
วาแพทยจะปฏิเสธการใหบริการแกผูปวยโดยเลือกปฏิบัติเรื่อง ฐานะ สัญชาติ ศาสนา 
สงัคม หรอืสทิธกิารเมอืงมไิด รวมทัง้ตองไมปฏเิสธการชวยเหลอืผูทีอ่ยูในระยะอนัตราย
จากการเจ็บปวย เมื่อไดรับการรองขอและตนอยูในฐานะที่จะชวยได 

  ๗พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘.

 ็ไ  ื  ี
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สารพันปญหากฎหมาย

   สำหรับผูประกอบวิชาชีพดานการสาธารณสุขในสถานบริการของรัฐ 
หรือในฐานะเจาหนาท ีข่องรัฐ ไมมีสิทธิท ีจ่ะปฏิเสธการใหบริการแกผู ปวย 
โดยไมมีเหตุสมควรในทุกกรณ ี เพราะตองใหบริการในฐานะการบริการสาธารณะ 
สวนผูปวยทีไ่ปขอรับบริการนั้น เมือ่ไดรับคำอธิบายจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จนเขาใจลักษณะของการบริการตางๆ แลว มีสิทธิทีจ่ะเลือกรับหรือปฏิเสธบริการ
ประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได หากตัดสินใจรับบริการใดบริการหนึ่งแลวก็แสดง
ความยินยอมใหแพทยทำการรักษาโดยความยินยอมจากผูปวยถือเปนเงื่อนไขสำคัญ
ในการใหบริการ เพราะถาไมไดรับการยินยอมจากผูปวย แพทยผูใหบริการอาจตอง
รับผิดหากเกิดการรักษาที่ผิดพลาดขึ้น ทั้งตามกฎหมายแพง และกฎหมายอาญา

บทสรุป
ความตายนั้นเปนกฎธรรมชาติทีม่นุษยทุกคนเกิดมาตองประสบและไมมี

หนทางใดที่จะปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงได ดังนั้น การแสดงเจตนาเปนหนังสือไวลวงหนา
วาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขซึ่งเปนความตองการครั้งสุดทายของชีวิตผูปวย
จึงควรจะใหผูปวยที่สิ้นหวัง ไมสามารถรักษาไดแลว มีสิทธิในการตัดสินใจวาจะมีชีวิต
อยูโดยการรักษาพยาบาลตอไป หรือเลือกที่จะหยุดการรักษา เพราะการเลือกที่จะมี
ชีวิตอยูตอไปหรือไมนั้นเปนสิทธิสวนบุคคลโดยเฉพาะ ถือเปนสิทธิผูปวยอยางหนึ่ง
ตามปฏิญญาลิสบอนวาดวย “สิทธิผูปวย” โดยรับรองสิทธิในการแสดงเจตนาไม
ประสงคจะรบับริการสาธารณสขุของผูปวยในวาระสดุทายอยางมศีกัดิ์ศร ีมีมนษุยธรรม 
วาเปนเรื ่องสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสอดคลองกับเรื ่องการตาย
อยางสงบตามธรรมชาติ โดยไมถูกเหนี่ยวรั้งการตายดวยวิธีการรักษาหรือเทคโนโลยี
ทางการแพทยที่เกินความจำเปนและไมสมควร

การที่ผูปวยทำหนังสือแสดงเจตนาไวลวงหนาเพื่อวาระสุดทายของชีวิตนั้น 
เปนทางเลือกหนึง่ที่จะชวยย้ำเตือนใหญาติและครอบครัว รวมทั้งแพทย และบุคคล
ทีเ่กี ่ยวของไดทราบถึงเจตนาของผู ปวยในระยะสุดท าย อีกท ัง้ เปนแนวทาง
ใหทุกคนทีเ่กี ่ยวของปฏิบัติตามความตองการครั ้งสุดทายของผู ปวยทีต่องการ
จากไปอยางสงบ ดังนั้น กฎหมายจึงไดกำหนดใหญาติหรือบุคคลผู ใกล ชิด
ทำหนาทีต่ัดสินใจหรือปรึกษากับแพทยเพื่อวางแผนการรักษาผูปวยตามที่ระบุไว 
เพราะหากมิไดกำหนดไวจะทำใหเกิดความยุงยากในการตัดสินใจระหวางแพทย
กับญาติทีม่ีความเห็นแตกตางกันในการที่จะรักษาผูปวย ซึ่งการที่จะใชกฎหมาย
เปนแนวทางในการปฏิบัติเพือ่ยุติการทรมานจากการเจ็บปวยเพื่อใหไดประโยชน
ส ูงส ุดตามวัตถุประสงคที ่ไดแสดงเจตนาไวจำตองอาศัยความเขาใจของ
บุคคลทั ้ง  ๓  ฝาย  คือ  ผูป วย  ญาต ิ และแพทยผู ทำการรักษา  ซึ ่งบุคคล
ดังกลาวจะตองเขาใจและนำไปปฏิบัติใหตรงกัน ตลอดจนตองเขาใจในเรื ่อง
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ของชีวิต และความตายที่เกิดขึ้นทั้งทางดานสังคม วัฒนธรรมและศาสนาควบคูกันไป 
เพือ่ใหผูปวยไดจากไปดวยความสงบโดยไมตองทกุขทรมานเกินทีธ่รรมชาติของรางกาย
และจิตใจจะรับไหวใหสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และเปนไปตามความประสงคของ
ผูปวยและสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายตลอดไป
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