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“สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคล
ในวาระสุดท�ายของชีว�ต : กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ”

 ปจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทยไดพัฒนากาวหนาไปในหลาย ๆ ดาน ซึ่งความ

กาวหนาของเทคโนโลยีดังกลาวไดสงผลใหมนุษยมีอายุขัยที่ยืนยาวมากขึ้น แตก็มีผลให

แนวโนมของผู ซึ่งปวยเปนโรคที่ไม อาจรักษาใหหายขาดไดมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน

เชนเดียวกัน และแมวาโรคหรอือาการบางอยางจะสามารถรกัษาใหหายไดในปจจบุนักต็าม 

เชนในสมัยกอนเมื่อผู ปวยอยู ในสภาวะไตลมเหลวหรือไตวาย ผู ปวยมักจะเสียชีวิต

อยางรวดเร็ว ทวาในปจจุบันมีวิทยาการในการผาตัดเพื่อเปลี่ยนถายอวัยวะของผูปวย

ซึ่งไดชวยใหผูปวยมีอัตราการรอดชีวิตมากขึ้นกวาในอดีต 

 อยางไรก็ตาม แมวาวิทยาศาสตรทางการแพทยจะพฒันาไปมากแคไหน มนษุยกย็งั

ไมสามารถหลีกเล่ียงทีจ่ะเผชญิกบัความตายได เน่ืองจากยงัมโีรคภยัไขเจ็บอกีหลากหลาย

ที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได และโดยปกติผูปวยที่ปวยดวยโรคที่ไมสามารถรักษา

ใหหายขาดไดนาจะตองเสยีชวีติโดยวธิตีามธรรมชาตภิายในระยะเวลาไมนาน แตดวยความ
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“ สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดท�ายของชีวิต : กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ ”

๒จุ ล นิิ ติ

กาวหนาทางการแพทยแมไมอาจรักษาผูปวยใหหายจากโรคไดแตก็ยังสามารถยืดชีวิต

ของผูปวยไดดวยวิธีการตาง ๆ  อาทิ การใหสารน้ําและสารอาหาร (Artificial Hydration and 

Nutrition) การฟนชีพดวยการกระตุนหัวใจ (Cardiopulmonary Resuscitation – CPR)

การใชเคร่ืองชวยหายใจ (Mechanical Ventilation) เปนตน สําหรับคนท่ัวไปวิธีการเหลาน้ี

นาจะเรียกวาเปนวิธีการรักษาเพื่อชวยชีวิตผูปวย แตสําหรับผูปวยวาระสุดทายแลววิธีนี้ 

กลับเปนเพียงการยืดเวลาของความตายออกไปเทาน้ัน ซ้ํารายผูปวยยังไมสามารถใชชีวิต

ไดอยางปกติเหมือนคนท่ัวไป บางคนตองใชชีวิตท่ีเหลืออยูกับเคร่ืองมือทางการแพทย บางคน

นอกจากตองทนทุกขทรมานกับโรคที่ไมอาจรักษาใหหายขาดไดแลวกลับยังตองทนทุกข

ทรมานกับวิธีการรักษาตาง ๆ นานา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยที่อยูในสภาพผักถาวร

ท่ีไมอาจใชชีวิตท่ีเหลืออยูเยี่ยงมนุษยได ท้ังไมอาจแสดงเจตนาท่ีจะตัดสินใจใด ๆ  เก่ียวกับ

การรักษาพยาบาลของตนเองได ดังนั้น จึงจําเปนตองอาศัยกระบวนการทางกฎหมาย

เขามาแทรกแซงเพื่อใหผูปวยมีอํานาจที่จะตัดสินใจไดวาวาระสุดทายของตนเองนั้น 

ควรจะเปนเชนไร 

 ดวยเหตุนี้ จึงทําใหหลายประเทศไดมีแนวความคิดที่จะใหผูปวยกลุมดังกลาว

ท่ีส้ินหวัง มีสิทธิท่ีจะตัดสินใจในชีวิตของตนเอง โดยการแสดงเจตนาเปนหนังสือไวลวงหนา

ในขณะท่ียังมีชีวิตอยู มีสติสัมปชัญญะครบถวนสมบูรณวา จะไมขอรับบริการทางการแพทย

หรือสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตตนหรือเพื่อยุติ

ความทรมาน โดยแนวความคิดน้ีเกิดข้ึนในประเทศตาง ๆ  หลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา 

อังกฤษ เนเธอรแลนด ออสเตรเลีย แคนาดา และญ่ีปุน  สําหรับประเทศไทยหลังจากไดมีการ

กลาวถึงการใหผูปวยที่สิ้นหวังตายอยางสงบมาเปนระยะเวลานาน ในที่สุดก็ไดมีการตรา

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกมาใชบังคับ ซ่ึงมีบทบัญญัติเก่ียวกับการ

แสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขท่ีเปนไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดทาย

ของชีวิตตน หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวยไวในมาตรา ๑๒ และตอมาไดมีการ

ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนา

ไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขท่ีเปนไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต 

หรือเพื ่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ ่งมีผลใชบังคับเมื ่อวันที ่ 

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในกฎกระทรวงฉบับดังกลาวไดกําหนดบทนิยามท่ีมีความสําคัญไว 

เชน คําวา “หนังสือแสดงเจตนา” หรือ “บริการสาธารณสุขท่ีเปนไปเพียงเพ่ือยืดการตาย

ในวาระสุดทายของชีวิตหรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวย” หรือ “วาระสุดทายของชีวิต”

หรือ “การทรมานจากการเจ็บปวย” นอกจากน้ี ยังไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการของการ

ทําหนังสือแสดงเจตนา รวมท้ังการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาน้ันไวดวย
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 อยางไรก็ดี แมวาประเทศไทยจะมีกฎหมายออกมารองรับสิทธิของบุคคลในการ

แสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาพยาบาลไดก็ตาม แตเน่ืองจากการใชสิทธิดังกลาวยังมีขอจํากัด

ในดานการรับรูและความเขาใจถึงสิทธิตามกฎหมายของผูที่เกี่ยวของ ทําใหมีการใชสิทธิ

ตามกฎหมายเปนจํานวนนอยมาก นอกจากนี้ ในสวนกฎกระทรวงฯ ที่ออกมาใชบังคับ 

ยังปรากฏประเด็นปญหาของการบังคับใชกฎหมายในทางปฏิบัติอยูหลายประการ เชน 

ปญหาความไมชัดเจนของคําจํากัดความตาง ๆ หรือปญหาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ

และวิธีดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาเมื่อผูปวยไมอยูในภาวะที่จะแสดงเจตนาได 

หรือปญหาความขัดแยงอันเน่ืองมาจากความไมเห็นดวยกับหลักการของกฎหมายดังกลาว

กระท่ังไดมีการฟองรองเปนคดีตอศาลปกครองของแพทยกลุมหน่ึง 

 ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงแนวความคิด ที่มา และความสําคัญของสิทธิปฏิเสธ

การรักษาพยาบาลในวาระสุดทายของชีวิต มาตรการทางกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ

ท่ีเก่ียวของกับการรับรองสิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดทายของชีวิต

ทั้งของตางประเทศและของประเทศไทย และสภาพปญหาหรือขอจํากัดอันเกิดจากการ

บังคับใชกฎหมายดังกลาว เพื่อประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ
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กับสิทธิปฏิเสธการรักษาในวาระสุดทายของชีวิตใหมีความเหมาะสมและสามารถบังคับ

ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ทางกองบรรณาธิการจึงไดดําเนินการสัมภาษณเพื่อรับฟง

ความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในประเด็น

เร่ือง “สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดทายของชีวิต : กฎหมาย

และแนวทางปฏิบัติ” จากผูทรงคุณวุฒิที ่มีความรูและความเชี่ยวชาญที่เกี ่ยวของ 

อันประกอบดวย ศาสตราจารยแสวง บุญเฉลิมวิภาส กรรมการกฤษฎีกา และ

อดีตผู อํานวยการศูนยธรรมศาสตร ธรรมรักษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ 

นายแพทยพลเดช ปนประทีป สมาชิกวุฒิสภา และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ และศาสตราจารย ดร. นายแพทยประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี

คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล ท้ังน้ี เพ่ือเปนขอมูลทางวิชาการอันจะเปนประโยชน

ตองานดานนิติบัญญัติและประชาชนผูมีความสนใจโดยทั่วไป ซึ่งทานผูอานสามารถ

ติดตามและศึกษารายละเอียดในเร่ืองดังกลาวไดในจุลนิติฉบับน้ี 
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เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห�องรับรองคณบดี 
คณะนิติศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ท�าพระจันทร�
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จุลนิติ : การรับรองสิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาล
ของบุคคลในวาระสุดท�ายของชีวิต มีแนวความคิด ท่ีมา 
และเจตนารมณ�ที่สําคัญ อย�างไร  

ศาสตราจารย �แสวง บุญเฉล ิมว ิภาส :
แนวความคิดเกี่ยวกับการรับรองสิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาล
ของบุคคลในวาระสุดทายของชีวิต เกิดจากจากขอเท็จจริงของ
การรักษาพยาบาล เน่ืองจากผูปวยโดยท่ัวไปน้ันสามารถตัดสินใจ
กําหนดวิธีการดูแลสุขภาพหรือเลือกแนวทางการรักษาพยาบาล
ที่เหมาะสมดวยตนเองได แตมีสวนที่นาเห็นใจสําหรับผูปวย
ซึ่งมีอาการหนัก และไมอยูในภาวะที่สามารถสื่อสารหรือบอก
ความตองการเกี่ยวกับแนวทางการรักษาพยาบาลของตนเอง
ในวาระสุดทายของชีวิตได สงผลใหบุคลากรทางการแพทย
ตองไปพูดคุยปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการรักษาผูปวย
กับญาติของผูปวยแทน ซึ่งทําใหเกิดการพยายามเพื่อยื้อชีวิต
ของผูปวยดวยเครื่องพยุงชีพหรืออุปกรณทางการแพทยมาใช
เพื ่อยืดความตายออกไป โดยที่ญาติของผูปวยไมอาจทราบ
หรือเขาใจถึงเจตนาที่แทจริงของผูปวยไดวาผูปวยตองการให
ใชเคร่ืองมือตาง ๆ  มาย้ือความตายออกไปหรือไม แตในทางกลับกัน 
การเหน่ียวร้ังชีวิตดวยเคร่ืองมือเหลาน้ันกลับจะทําใหผูปวยไดรับ
ความทุกขทรมานเขาไปอีก และยังไดสงผลกระทบในเรื ่อง
คาใชจายท่ีคอนขางสูงตามมาอีกดวย

ศาสตราจารย�แสวง  บุญเฉลิมวิภาส๑

“สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดท�ายของชีวิต : 
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ”

๑ กรรมการกฤษฎีกา, ท่ีปรึกษาศูนยกฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
กรรมการท่ีปรึกษาดานสิทธิสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, อดีตผูอํานวยการศูนยธรรมศาสตร ธรรมรักษ 
(Thammasat Thammarak Hospice) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
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“สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดท�ายของชีวิต :
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ”

 จากเหตุการณทํานองเดียวกันซึ่งเกิดขึ้นในหลายกรณีของตางประเทศจึงทําใหเกิดแนวคิด
เก่ียวกับ การแสดงเจตนาไวลวงหนา หรือ Living Will โดยท่ี Will หมายถึง การแสดงความตองการ
หรือเจตนาซึ่งเขียนหรือจัดทําขึ้นไวลวงหนาเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู (living) กลาวคือ เปนการแจง
หรือแสดงเจตนาบอกกลาวถึงความตองการไวลวงหนาตั้งแตเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยูและมีสติครบถวน 
หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ Advance Directive ซึ่งเปนการแจงเจตนาวาหากในอนาคตบุคคลนั้น
ปวยหนักหรือเปนอะไรในโรคที่ไมอาจรักษาไดและเขาสูในวาระสุดทายของชีวิตก็ขอใหไดจากไป
ตามธรรมชาติโดยที่ไมตองยื้อชีวิตดวยการใชเครื่องพยุงชีพหรืออุปกรณทางการแพทยที่เปนแตเพียง
การประคองลมหายใจไวเทานั้น โดยที่ผู ปวยปราศจากสติสัมปชัญญะหรือการรับรูใด ๆ ดังนั้น 
สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดทายของชีวิต คือ สิทธิของบุคคลทั่วไปในการ
แสดงเจตนาลวงหนาประการหน่ึงท่ีทุกคนมีอยูและควรไดรับการคุมครอง

 ในสวนของประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญเกี ่ยวกับเรื ่องนี ้ โดยการรับรองสิทธิ
ดังกลาวเริ่มตนขึ้นเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐๒ ซึ่งอยูในหมวด ๑ 
สิทธิและหนาท่ีดานสุขภาพ มาตรา ๑๒ บัญญัติวา

“มาตรา ๑๒ บุคคลมีสิทธิทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข ท่ีเปนไป
เพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตตน หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวยได

 การดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 เม่ือผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไดปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหน่ึงแลวมิใหถือวา
การกระทําน้ันเปนความผิดและใหพนจากความรับผิดท้ังปวง”

 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 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐, ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี ๑๒๔ ตอนท่ี ๑๖ ก (๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐) : 
หนา ๑. 

๓ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข
ท่ีเปนไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวย พ.ศ. ๒๕๕๓, ราชกิจจานุเบกษา 
เลมท่ี ๑๒๗ ตอนท่ี ๖๕ ก (๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓) : หนา ๑๘.
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 ดังน้ัน ความหมายของการแสดงเจตนาตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ สามารถสรุปไดวา เปนการใชสิทธิของบุคคลเพ่ือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการ
สาธารณสุขท่ีเปนไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวย 
กลาวคือ เปนการขอเลือกวิธีการถึงแกความตายตามธรรมชาติในวาระสุดทายของชีวิตไวลวงหนา
ตามที่ระบุไวในหนังสือแสดงเจตนานั่นเอง  ทั้งนี้ หลักการดังกลาวแตกตางจากวิธีการการุณยฆาต 
(Mercy Killing) ซึ่งเปนการเรงใหผูปวยถึงแกความตายเร็วขึ้น โดยขัดตอหลักการทั้งทางกฎหมาย
และทางจริยธรรมของประเทศไทย จึงไมอาจกระทําการเชนนั้นได จากขอเท็จจริงพบวา เคยมีผูปวย
โรครายแรงที่ไดรับความเจ็บปวดทรมานมากจากการรักษาพยาบาล โดยขอรองใหแพทยชวยฉีดยา
หรือกระทําการอื่นใดเพื่อใหผูปวยดังกลาวถึงแกความตาย กรณีเชนนี้จึงไมอาจกระทําไดเนื่องจาก
เปนการกระทําการุณยฆาต และสําหรับกรณีการกระทําการุณยฆาตเชนวาน้ัน สามารถกระทําไดตอเม่ือ
จะตองมีกฎหมายรองรับอยางชัดแจงประกอบกับการดําเนินการตองเปนไปตามเง่ือนไขตาง ๆ  ท่ีกฎหมาย
กําหนดอยางรัดกุม ดังเชนในตางประเทศ ไดแก เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม และบางรัฐของสหรัฐอเมริกา 
เปนตน 

 จุลนิติ : ขอทราบถึงประสบการณ�และแนวทางการรับรองสิทธิปฏิเสธการรักษา
ในวาระสุดท�ายของชีวิตของนานาอารยประเทศว�ามีหลักการและรูปแบบอย�างไร 
และสามารถนํามาศึกษาและพัฒนาสําหรับประเทศไทยได�หรือไม� เพียงใด

ศาสตราจารย�แสวง บุญเฉลิมวิภาส : สําหรับสิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาล
ในวาระสุดทายของชีวิตน้ัน เปนหลักการท่ีหลายประเทศท่ัวโลกไดใหการยอมรับ ไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา
แคนาดา สิงคโปร ไตหวัน เปนตน สําหรับอังกฤษซ่ึงเปนประเทศในยุโรปก็ไดยอมรับการทํา Living Will 
เพราะเห็นวามนุษยมีอิสระในการตัดสินโชคชะตาของตัวเองแมในเรื่องการตายและควรมีกฎหมาย
รับรองถึงสิทธิการตาย ท้ังน้ี สิทธิปฏิเสธการรักษาในวาระสุดทายของชีวิตของตางประเทศ โดยเฉพาะ
ในประเทศอังกฤษ กฎหมายไดกําหนดใหบุคคลท่ีมีอายุ ๑๘ ปบริบูรณและมีความสามารถตามกฎหมาย
สามารถทําหนังสือแสดงเจตนาในการปฏิเสธรักษาพยาบาลได โดยเน้ือหาในหนังสือจะระบุถึงวิธีการรักษา
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“สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดท�ายของชีวิต :
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ”

ที่ผูปวยปฏิเสธในกรณีตาง ๆ ผูท่ีเปนพยานอาจเปนสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใดก็ไดท่ีผูทําหนังสือ
ไววางใจแตท้ังน้ีท้ังน้ัน ตองอยูบนพ้ืนฐานของความยินยอมและเปนอิสระของผูทําหนังสือ ซ่ึงแมวาหนังสือ
แสดงเจตนาจะไมมีพยาน หนังสือน้ันก็ยังคงใชไดตามกฎหมาย 

  ทั้งนี ้ การแสดงเจตนาในการตายอยางสงบนี้ไมถือเปนการุณยฆาต (Mercy Killing) 
ไมใชกรณีเรงการตายท่ีเปน Active Euthanasia แตเปนเร่ืองของการตายตามธรรมชาติ โดยไมประสงค
จะยืดการตายดวยการใชเทคโนโลยีตาง ๆ การเขียน Living Will ไวจึงเปนแนวทางใหแพทยไดเดินไป
ในแนวทางของ Passive Euthanasia โดยไมใชเคร่ืองมือตาง ๆ จากเทคโนโลยีสมัยใหม แตยังมีการ
ดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care) คือ การดูแลอาการ การบรรเทาความเจ็บปวดใหแก
ผูปวย และชวยใหเขาไดจากไปอยางสงบตามวิถีแหงธรรมชาติ ดังน้ัน แนวทางการศึกษาและพัฒนาการ
รับรองสิทธิปฏิเสธการรักษาในวาระสุดทายของชีวิตสําหรับประเทศไทย ประการสําคัญที่สุด คือ 
การสนับสนุนใหสราง และพัฒนาหนวยแพทยท่ีมีหนาท่ีดูแลผูปวยในวาระสุดทาย เพ่ือใหบุคลากร
ทางการแพทยมีความรูเรื่องการดูแลรักษาแบบประคับประคองมากขึ้น เนื่องจากเรื่องนี้ยังเปนเรื่อง
ที่คอนขางใหมของสังคมไทย ซึ่งเมื่อไมนานนี้ไดมีการประชุมเพื่อใหบรรจุหลักสูตรการศึกษาเรื่องนี้
เพ่ิมในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรวิชาชีพเวชกรรมดานเวชศาสตรครอบครัวการบริบาล
แบบประคับประคอง 

 สําหรับความหมายของการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ศาสตราจารยเกียรติคุณ 
แพทยหญิงสุมาลี  นิมมานนิตย อดีตประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล ผูรวมกอต้ังศูนยบริรักษ (Palliative Care Center) ของศิริราช ไดเคยใหความหมาย
ของการรักษาพยาบาลแบบประคับประคอง หรือ Palliative Care วา concept ของ Palliative Care 
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คือ “Relief suffering and improve quality of life” เปนการดูแลบรรเทาความเจ็บปวดทุกขทรมาน
ใหแกผูปวย 

 เม่ือ ๒ ปท่ีผานมา ทางกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหโรงพยาบาลมีหนวย Palliative Care 
ณ ปจจุบันจึงมีแนวโนมท่ีจะมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนเร่ือย ๆ  ซ่ึงเปนความจําเปนอยางย่ิงตอการแสดงเจตนาทํา
Living Will ใหมีการนํามาใชไดผลทางการรักษาพยาบาลจริงเพื่อตอบสนองเจตนารมณของผูปวย 
ซ่ึงการดําเนินงานของหนวย Palliative Care ของประเทศไทย ในปจจุบันหลายแหงยังมีการปฏิบัติงาน
รวมกับแพทยในโรงพยาบาลรวมถึงการใชสถานท่ีของโรงพยาบาล ท้ังน้ี เห็นวาในอนาคตควรตองแยก
พื้นที่ออกจากโรงพยาบาล เพื่อใหมีสภาพบรรยากาศและความเหมาะสมสําหรับการดูแลผูปวย
ระยะสุดทาย เนื่องจากหากเปนในโรงพยาบาลอาจจะมีความไมสะดวกหลายประการและไมมีสถานที่
สําหรับญาติที่จะอยูรวมดูแลผูปวยในระยะสุดทายอยางเหมาะสม ทั้งนี้ ทราบวาหลายโรงพยาบาล
มีโครงการที่อยูระหวางการจัดหาสถานที่และกอสราง ซึ่งหนวย Palliative Care นั้น มีชื่อเรียก
ท่ีแตกตางกัน ไดแก  โรงพยาบาลศิริราช เรียกวา “ศูนยบริรักษ” โรงพยาบาลศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน 
เรียกวา “ศูนยการุณรักษ” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เรียกวา “ศูนยชีวาภิบาล” และ
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ เรียกวา “ศูนยธรรมศาสตร ธรรมรักษ” 

สําหรับการจัดต้ังศูนยธรรมศาสตร ธรรมรักษ น้ัน ไดจัดต้ังข้ึนบนแนวคิดท่ีตองการใหมีสถานท่ี
ที่หนึ่งเพื่อดูแลผูปวยระยะสุดทายใหไดรับการดูแลที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการใชเครื่องมือตาง ๆ 
จากเทคโนโลยีสมัยใหมมาย้ือความตายใหถึงท่ีสุด โดยไมคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของผูปวย ทําใหผูปวยหลายราย
ตองจากไปพรอมกับเคร่ืองมือท่ีพันธนาการรางไว อีกท้ังจากไปอยางโดดเด่ียวในหองฉุกเฉิน หรือหอง ICU 
ของโรงพยาบาล ศูนยธรรมศาสตร ธรรมรักษ จึงเปนสถานท่ีก่ึงบานก่ึงโรงพยาบาล ท่ีใหญาติไดมาอยูดูแล
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“สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดท�ายของชีวิต :
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ”

ผูปวยในระยะสุดทายรวมกับทีมบุคลากรทางการแพทย โดยมีเปาหมายใหผูปวยไดจากไปอยางสงบตามวิถี
แหงธรรมชาติ โดยปราศจากการใชเคร่ืองมือทางการแพทย แตมุงท่ีการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง
(Palliative Care) เพ่ือสรางสุขท่ีปลายทางแกผูปวย โดยศูนยฯ ดังกลาว ไดเร่ิมกอสรางต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๕๘
เปนศูนยแรกของมหาวิทยาลัยท่ีจัดต้ังข้ึนนอกโรงพยาบาล เพ่ือใหดูเปนเอกเทศ อันมีลักษณะเปนเหมือน
บานหลังที่สอง เพื่อใหญาติสามารถมาพักคางคืนดูแลผูปวยรวมกับแพทย พยาบาล และจิตอาสาได 
ซึ่งทางศูนยฯ ไดกําหนดใหวนัที่ ๑๓ ตุลาคม ของทุกป เปนวันทําบุญประจําป เพื่อเปนพระราชกุศล
แดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จุลนิติ : ในทัศนะของท�านเห็นว�า ป�จจุบันมาตรการทางกฎหมายและแนวทาง
การปฏิบัติที่เกี่ยวข�องกับการรับรองสิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระ
สุดท�ายของชีวิตในประเทศไทยนั้น มีความเหมาะสมหรือไม� รวมทั้งมีสภาพป�ญหา
และอุปสรรคอย�างไร

ศาสตราจารย�แสวง  บุญเฉลิมวิภาส : ดวยพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาตรา ๑๒ ไดกําหนดมาตรการทางกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการรับรองสิทธิปฏิเสธ
การรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดทายของชีวิตไวคอนขางครอบคลุมแลว ซึ่งที่ผานมาก็ยังไมมี
ประเด็นปญหาเก่ียวกับขอกฎหมายดังกลาวเกิดข้ึน จะมีก็แตเพียงชวงแรก ๆ  ท่ีไดมีการออกกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข
ท่ีเปนไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ที่ออกตามความในมาตรา ๑๒ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผล
ใชบังคับในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมีแพทยกลุมหนึ่งนําเรื่องมาฟองเปนคดีตอศาลปกครอง
เพ่ือขอใหเพิกถอนกฎดังกลาว เพราะเห็นวาเสมือนเปนการการุณยฆาต คือ ปลอยใหผูปวยเสียชีวิตลง 
โดยงดเวนไมใหการรักษา ทั้งที่แพทยมีหนาที่จะตองชวยชีวิตผูปวยใหดีที่สุดตามภววิสัยในขณะนั้น 
จึงเห็นวาเปนกฎที่ขัดกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรม
อันดีของประชาชน และทําใหแพทยท่ีไมทําการรักษาอาจมีความผิดตามกฎหมายอ่ืน ซ่ึงศาลปกครอง
สูงสุดไดมีคําตัดสินในป พ.ศ. ๒๕๕๘๔ วา กฎกระทรวงฉบับน้ีชอบดวยกฎหมายท้ังในดานเน้ือหาและ
กระบวนการออกกฎหมาย ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การท่ีบุคคลทําหนังสือแสดงเจตนาฯ เปนการ
แสดงสิทธิในชีวิตและรางกาย ซึ่งสิทธิดังกลาวเปน “สิทธิของบุคคล” ซึ่งสิทธิดังกลาวมิใชสิทธิที่จะ
เลือกไมมีชีวิตอยู หากแตเปนสิทธิในการเลือกท่ีจะปฏิเสธการรักษาพยาบาลเพ่ือท่ีจะไดตายโดยธรรมชาติ 
ผูทําหนังสือแสดงเจตนายังคงไดรับการดูแลรักษาแบบประคับประคอง “วาระสุดทายของชีวิต” การทําหนังสือ
ดังกลาวเปนการแสดงสิทธิในชีวิตและรางกาย สอดคลองกับมาตรา ๔ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๒ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

๔คดีหมายเลขแดงท่ี ฟ.๑๑/๒๕๕๘ (วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘).
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 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติยังไดออกประกาศกําหนดแนวทางการปฏิบัติในเร่ืองน้ี 
สําหรับทางกระทรวงสาธารณสุขไดเคยออกหนังสือเวียนภายในโดยสรุปสาระสําคัญวา เนื่องจาก
กรณีมาตรา ๑๒ ยังมีประเด็นปญหาขอกฎหมายที่ยังหาขอยุติอยู และอยูระหวางการพิจารณาของ
ศาลปกครอง จึงขอใหงดการดําเนินการท่ีเก่ียวของ แตในเวลาตอมา แมวาศาลปกครองจะไดมีคําวินิจฉัย
แลว กระทรวงสาธารณสุขก็ยังไมไดมีหนังสือเวียนฉบับใหมแกไขประกาศดังกลาว จนกระท่ังเม่ือประมาณ 
๓ เดือนท่ีผานมาน้ี กระทรวงสาธารณสุขจึงไดมีการเวียนหนังสือฉบับใหมเก่ียวกับแนวทางดําเนินการ
ตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองซ่ึงมีแนวโนมเก่ียวกับความเขาใจของบุคลากรทางการแพทยในประเด็นน้ี
คอย ๆ  ดีข้ึนตามลําดับ จึงถือวากฎหมายฉบับน้ีคอนขางมีความสมบูรณและเหมาะสมในระดับหน่ึงแลว 
ดังนั้น สภาพปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมักจะเปนลักษณะของปญหาแนวทางการปฏิบัติและ
การทําความเขาใจกับผูท่ีเก่ียวของ

ประการแรก เนื่องจากประชาชนโดยทั่วไปยังขาดความรูความเขาใจและยังไมคุนเคยกับ
แนวคิดใหมดังที่ไดกลาวไปแลวในขางตน อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีแนวโนมที่จะมีพัฒนาการในการ
ทําความเขาใจท่ีดีข้ึนเร่ือย ๆ  ซ่ึงตัวอยางประเด็นปญหาท่ีพบบอย ไดแก กรณีญาติของผูปวยมีความเห็น
ไมตรงกันเกี่ยวกับแนวทางการรักษาพยาบาลซึ่งทําใหบุคลากรทางการแพทยปฏิบัติงานไดคอนขาง
ลําบากและมีความวิตกกังวลกับการท่ีจะถูกฟองดําเนินคดี แตหากผูปวยไดมีการทําหนังสือแสดงเจตนา
หรือ Living Will ไว ก็จะสามารถแกไขปญหาดังกลาวนี้ได เนื่องจากกฎหมายไดกําหนดบทยกเวน
ความรับผิดของบุคลากรทางการแพทยไวเพื่อเปนการใหความคุมครองบุคลากรทางการแพทย มิให
ถือวาการกระทําน้ันเปนความผิดและใหพนจากความรับผิดท้ังปวง 
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“สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดท�ายของชีวิต :
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ”

ประการที่สอง ประเด็นขอบงชี้เกี่ยวกับอาการของผูปวยระยะสุดทาย กรณีที่กรรมการ
แพทยสภาบางทานไดตั้งขอสังเกตไวเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ “จะทราบไดอยางไรวาเมื่อใดคือวาระ
สุดทายของผูปวย” ซ่ึงเปนประเด็นท่ีนาสนใจในทางปฏิบัติ นอกจากการศึกษาเก่ียวกับขอบงช้ีเก่ียวกับ
อาการของผูปวยระยะสุดทายแลว (Palliative Performance Scale หรือ PPS) การสงเสริมแพทย
ใหมีความเชี่ยวชาญดาน Palliative Care หรือเพิ่มจํานวนผูศึกษาเรื่องนี้ รวมถึงการจัดใหมีสถานที่
สําหรับการใหคําปรึกษาแกญาติผูปวยเพื่อทําความเขาใจระหวางการรักษาแบบประคับประคอง 
หรือ Palliative Care ไปพรอมกันก็มีความจําเปนอยางยิ่ง

ในกรณีของตางประเทศท่ีเคยประสบปญหาเหลาน้ีมากอน ไดแกไขปญหาโดยการมีคณะกรรมการ
จริยธรรมในโรงพยาบาล (Ethic Committee) ประกอบดวยบุคลากรทางการแพทย นักสังคมสงเคราะห 
นักกฎหมาย และผูนําชุมชน โดยใหญาติผูปวยไดรวมประชุมหารือรับคําปรึกษาจากคณะกรรมการฯ 
เพื่อไดรับความรูความเขาใจและชวยใหรูสึกสบายใจยิ่งขึ้น จากนั้น จึงมีหนังสือใหลงนามฉบับหนึ่ง
เกี่ยวกับการปฏิเสธการรักษาหรือการกูชีพ DNR : Do not Resuscitation ปจจุบันตางประเทศ
เปล่ียนเปนแบบฟอรม AND : Allow Natural Death คือการขอจากไปตามวิถีธรรมชาติ ซ่ึงส่ือความหมาย
ท่ีไมกระทบความรูสึกของผูปวยและญาติผูปวยเทาแบบแรกและตรงกับความหมายท่ีแสดงเจตนารมณ
ของผูปวยไดดีกวา

ประเด็นหนึ่งที่ตองทําความเขาใจใหถูกตองคือ มาตรา ๑๒ ใชเฉพาะกรณีที่เปนวาระสุดทาย
ของชีวิต ไมเก่ียวกับเวชปฏิบัติโดยท่ัวไป ยกตัวอยางเชน นาย ก ไดทําหนังสือแสดงเจตนา Living Will 
ไววาในวาระสุดทายจะขอถึงแกความตายตามธรรมชาติ โดยที่ไมตองใชเครื่องพยุงชีพหรืออุปกรณ
ทางการแพทยใด ๆ  ในการย้ือชีวิต ในเวลาตอมานาย ก ประสบอุบัติเหตุทางรถยนตจึงมีผูนําสงโรงพยาบาล 
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ในระหวางการชวยชีวิตนาย ก บุคลากรทางการแพทยจะทําการรักษาพยาบาลตอทอเคร่ืองชวยหายใจ
ทําไดหรือไม กรณีดังกลาวนี้เปนการรักษาพยาบาลโดยทั่วไป จึงสามารถดําเนินการชวยเหลือดูแล
รักษาพยาบาลนาย ก ไดตามปกติ เน่ืองจากยังไมใชกรณีวาระสุดทายตามท่ี นาย ก ไดมีการแสดงเจตนาไว 
นอกจากนั้น ไมวาจะเปนกรณีการรักษาพยาบาลตามอาการของโรคอื่น ๆ ที่มีการใชเครื่องมือและ
อุปกรณทางการแพทย เชน โรคหอบหืด ก็สามารถรักษาพยาบาลไดตามวิธีการปกติ เน่ืองจากเปนการ
รักษาพยาบาลโดยท่ัวไปยังไมใชกรณีวาระสุดทายของชีวิต

ประการที่สาม ปญหาความเขาใจผิดวาการแสดงเจตนาตามมาตรา ๑๒ วาเปนเรื่อง 
“การุณยฆาต หรือ Mercy Killing” ดังจะเห็นไดจากการรับฟงความคิดเห็นของผู เขารวม
สัมมนา ซ่ึงคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดสัมมนาเก่ียวกับประเด็นเร่ือง “สิทธิปฏิเสธ
การรักษาในระยะทายของชีวิตกับปญหาในทางปฏิบัติ” ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ทําให
ไดรับทราบความคิดเห็นจากบุคคลท่ีเก่ียวของหลากหลายฝายวา ยังมีความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกับ
การแสดงเจตนาตามมาตรา ๑๒ วาเปนเร่ือง “การุณยฆาต หรือ Mercy Killing” ซ่ึงเปนความเขาใจผิด
อยางมาก แตในท่ีประชุมก็ไดทําความเขาใจรวมกันแลว

ประการท่ีส่ี หลักจรรยาบรรณทางการแพทย การท่ีแพทยปฏิบัติตาม living will ของผูปวย
เปนไปตามกฎหมายมาตรา ๑๒ ใหกระทําได ซ่ึงเปนคนละเร่ืองกับ “การุณยฆาต” (Active Euthanasia 
หรือ Mercy Killing; การุณยฆาต) ดังน้ัน แพทยจึงใชแนวคิดและหลักการของการดูแลผูปวยระยะสุดทาย
แบบประคับประคอง (Palliative Care) เปนแนวทางในการดูแลที่ใหความสําคัญเพื่อการบรรเทา
ความเจ็บปวดที ่เกิดขึ ้น ครอบคลุมการดูแลจิตใจทั ้งของผู ปวยและญาติใหสามารถเผชิญหนา
กับเสี้ยววินาทีสุดทายของชีวิตอยางปราศจากความกลัวและกังวล อยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
ท่ีสําคัญคือเปนการคืนสิทธิการเลือกตายโดยผูปวยเอง 

 นอกจากนี้ ยังมีผลการประชุมแพทยสภาระดับโลกที่ไดใหการยืนยันและรับรองถึง ๓ ครั้งวา 
หากเปนกรณีที่ผูปวยขอจากไปเร็วขึ้นหรือเรงการตายโดยที่ผู ปวยหรือญาติรองขอ แลวบุคลากร
ทางการแพทยดําเนินการให ถือเปนการกระทําท่ีผิดหลักจริยธรรม แตกรณีการขอจากไปตามธรรมชาติน้ัน
สามารถยอมรับใหกระทําได โดยที่ไมถือวาเปนการทอดทิ้งผู ปวยหรือผิดตอจริยธรรมวิชาชีพ 
ซ่ึงปรากฏขอเท็จจริงท่ียังมีขอถกเถียงกันอยู ตัวอยาง กรณีขอเท็จจริงปรากฏวา นาย ก เปนบุคคลท่ีได
ทําหนังสือแสดงเจตนา หรือ Living Will ไว ไดประสบอุบัติเหตุกรณีฉุกเฉินถูกนําตัวมาสงโรงพยาบาล 
เบ้ืองตนแพทยดําเนินการรักษาพยาบาลชวยชีวิตตามวิธีการท่ัวไปโดยท่ีตองมีเคร่ืองชวยหายใจ เวลาตอมา
นาย ก ผูปวยดังกลาวอาการทรุดหนักไปเร่ือย ๆ จนกระท่ังถึงระยะสุดทาย การถอดเคร่ืองชวยหายใจ
เปนเร่ืองท่ีทําไดหรือไม เม่ือพิจารณาประเด็นปญหาดังกลาวตามหลักกฎหมายแลว แพทยสามารถถอด
เคร่ืองชวยหายใจไดตามกระบวนการทางการแพทยโดยท่ีแพทยไมมีความผิด ซ่ึงประเด็นน้ียังมีความเขาใจ
ไมตรงกันของบุคคลหลายฝายท้ังบุคลากรทางการแพทยและนักกฎหมาย เน่ืองจากมีผูเห็นวาแมผูปวย
จะไดทําหนังสือแสดงเจตนาไมขอใชเคร่ืองพยุงชีพสําหรับการปวยในระยะสุดทายไวแลว แตเม่ือเร่ิมตน
การรักษาดวยเครื่องพยุงชีพดังกลาวแลว เวลาตอมาหากแพทยจะถอดเครื่องออกในภายหลังจึงไม
สามารถทําได ประเด็นปญหาดังกลาวน้ีจึงยังตองใชเวลาในการปรับความเขาใจใหตรงกันวา การไมไดใช
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“สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดท�ายของชีวิต :
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ”

เคร่ืองมือทางการแพทยในการรักษาต้ังแตเร่ิมตน (withhold) หรือการใชเคร่ืองมือทางการแพทย
เพื่อทําการรักษาพยาบาลทั่วไปแลวถอดออกในเวลาตอมา (withdraw) เนื่องจากการปฏิบัติตาม
เจตนารมณของผูปวยเปนเร่ืองเดียวกัน ไมใชการทอดท้ิงผูปวยหรือฆาตกรรมแตอยางใด แตเปนเร่ือง
ของการใหผูปวยไดจากไปตามธรรมชาติเทาน้ัน

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย นายแพทยฉันชาย สิทธิพันธุ รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเคยเปรียบเทียบกรณีดังกลาวไวอยางนาสนใจวา หากเปรียบเทียบเหตุการณ
ที่มีรถยนตเสียอยูบนถนนกับการดูแลผูปวยระยะสุดทายที่ใชเครื่องมือและอุปกรณในการพยุงชีพ 
อาจจะมี ๒ แนวทางท่ีสามารถดําเนินการได แนวทางแรกคือ การลากรถยนตคันดังกลาวออกไปทันที 
หรือแนวทางท่ีสองคือ หาคนมาชวยกันลองเข็นรถยนตคันน้ันไปเร่ือย ๆ หากลองเข็นมาระยะหน่ึงแลว
เคร่ืองยนตก็ยังไมติดจึงหยุดเข็น ซ่ึงการหยุดกระทําการดังกลาวน้ัน เปรียบไดกับการลองพยายามใชเคร่ือง
พยุงชีพในเบ้ืองตน เม่ือไมเปนผลจึงไดถอดออกในภายหลังซ่ึงไมใชเร่ืองผิดแตอยางใด

 นอกจากน้ี รองศาสตราจารย แพทยหญิง ศรีเวียง ไพโรจนกุล ผูเช่ียวชาญดาน Palliative Care
ไดเคยใหความรูเกี่ยวกับเรื่องนี้วา “...เครื่องพยุงชีพถูกสรางมาเพื่อใชในการพยุงชีพผูปวย เพื่อรอ
การรักษาอวัยวะที่ลมเหลวใหกลับมาดีเพื่อที่จะเอาเครื่องออกได ซึ่งเปนการยื้อชีวิต แตสําหรับคนไข
ระยะสุดทายที ่กําลังจะตายเครื ่องพยุงชีพไมสามารถยืดชีวิตได มันเปนเพียงการยืดความตาย
ซึ่งเต็มไปดวยความทุกขทรมาน ฉะนั้นเมื่อไมเกิดประโยชนก็ควรเอามันออก สวนตัวคิดวาการยุติ
เครื่องพยุงชีพในผูปวยที่กําลังจะตายเปนสิ่งที่ทําไดในหลักการจริยธรรมและแนวคิดทางการแพทย 
เราไมมีเจตนาใหตาย แตปลดเปล้ืองทุกขทรมานและใหตายตามธรรมชาติของโรคโดยไมย้ือความตาย...”
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๒๑๕

ประการท่ีหา เม่ือมีการดําเนินการตามมาตรา ๑๒ บริษัทประกันจะตองจายเงินประกันหรือไม 
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 เพ่ือทบทวน
ความตองการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เมื่อผูปวยเขาสูชวงสุดทายของชีวิต และสื่อสารความตองการ
ใหครอบครัวและทีมสุขภาพไดรับรู ที่ระบุไววา “บุคคลมีสิทธิทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับ
บริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมาน
จากการเจ็บปวยได” ดังน้ัน หนังสือแสดงเจตนาไวลวงหนา หรือ Living Will จึงไมใชการทําพินัยกรรม
ไมจําเปนตองทําตามแบบที่กฎหมายกําหนด ผูแสดงเจตนาจะเขียนเองในรูปแบบใดก็ได โดยมีการ
ลงช่ือไวซ่ึงจะมีพยานหรือไมมีก็ได จึงไมมีแบบฟอรมท่ีตายตัว ทุกคนสามารถเขียนข้ึนมาเองได หรือจะ
ดาวนโหลดแบบฟอรมจากสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) เว็บไซต www.thailivingwill.in.th
แลวกรอกขอมูลเพ่ิมเติมก็ไดเชนกัน แตส่ิงสําคัญท่ีหามลืมน่ันคือ ควรระบุ วัน เดือน ป ท่ีทําเอกสารไวดวย 
ตัวอยางเน้ือหาหลัก ๆ ท่ีควรมีอยูใน Living Will อาทิเชน เลือกวาจะใหการรักษาแบบใด เลือกวาคุณ
จะหายใจดวยตัวเองแทนการใชเครื่องชวยหายใจ งดการใหอาหารและนํ้าทางสายยาง โดยขอใหดูแล
แบบประคับประคองรวมท้ังความประสงคจะกลับไปเสียชีวิตท่ีบาน เปนตน เพียงแคจรดปลายปากกา
แสดงความประสงคลงในแผนกระดาษใหเรียบรอยแลวและจัดทําสําเนาของหนังสือฉบับนั้นพรอมทั้ง
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาแลวนําไปฝากเก็บไวเพื่อแนบกับทะเบียนประวัติการรกัษาของโรงพยาบาล 
หรือจะพกเอกสารไวติดตัวไปตลอดก็เทาน้ัน เพราะเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินจนอาจถึงวาระสุดทาย ทีมเจาหนาท่ี
ผูรักษาพยาบาลจะไดทราบถึงเจตนาในการรักษาสุขภาพของผูแสดงเจตนาน่ันเอง

 นอกจากน้ี ประเทศไทยยังมีประเด็นปญหาในสวนของการกําหนดมาตรฐานในการใหบริการของ
แตละโรงพยาบาลเก่ียวกับการมีหนังสือแสดงเจตนาหรือ Living Will ท่ีมีความแตกตางกันอยูบาง บางแหง
กําหนดใหตองมีข้ันตอนยุงยากเพ่ิมข้ึน อาทิ ผูปวยท่ีจะทํา Living Will จะตองผานการรับรองจากจิตแพทย 
หรือการกําหนดข้ันตอนหรือหลักเกณฑท่ีไมจําเปนอ่ืน ๆ เปนตน 

จุลนิติ : บทสรุปส�งท�ายและข�อเสนอแนะอื่น ๆ

 หากพิจารณาแลวจะพบวา การปฏิเสธการใสเครื่องชวยหายใจในวาระสุดทายของชีวิตก็ดี 
หรือหากใสไปแลวขอใหถอดเครื่องชวยหายใจก็ดี แทจริงแลวก็คือการใชสิทธิขอตายตามธรรมชาติ 
โดยไมตองการใหใชเครื่องมือใด ๆ มาเหนี่ยวรั้งชีวิตไวนั่นเอง ไมขัดตอจริยธรรมทางการแพทยและ
กฎหมายแตอยางใด หากการนั้นเปนไปตามความตองการของผูปวยและญาติ ซึ่งในหลายประเทศได
ทํากันโดยถือเปนเรื่องปกติในเวชปฏิบัติไปแลว สําหรับในประเทศไทยนั้นจากการที่ไดรวมประชุม
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“สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดท�ายของชีวิต :
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ”

รวมกับแพทยผูใหญหลาย ๆ  ทาน ตางก็ยืนยันวาสามารถทําไดถาเขาใจข้ันตอนในการทํา และสวนประเด็น
ทางกฎหมายจําเปนที่จะตองอาศัยนักกฎหมายในการที่จะชวยกันทําความเขาใจในหลักกฎหมาย 
ซึ่งการทําความเขาใจดังกลาวนั้นจําเปนที่จะตองทําความเขาใจทั้งความเปนจริงทางการแพทยและ
หลักกฎหมายที่ถูกตองควบคูกันไป จึงจะเกิดความเขาใจรวมกัน ดังนั้น กลาวไดวาการรับรองสิทธิ
ปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดทายของชีวิตในประเทศไทยยังตองอาศัยระยะเวลา
ทําความเขาใจในการตระหนักถึงสิทธิของผูปวยในกรณีดังกลาว ตลอดจนการเสริมสรางความรูความเขาใจ
ใหแกประชาชน บุคลากรทางการแพทยและบุคลากรของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยควรชวยกัน
เผยแพรความรูออกไปสูสาธารณะใหไดมากท่ีสุด 
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เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ณ อาคารสุขประพฤติ ชั้น ๒๕

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

จุลนิติ : การรับรองสิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาล
ของบุคคลในวาระสุดท�ายของชีวิตมีแนวความคิด 
ที่มา และเจตนารมณ�ที่สําคัญ อย�างไร

นายแพทย�พลเดช ป��นประทีป : สิทธิในการปฏิเสธ
การรักษาพยาบาลเปนเรื ่องโดยปกติของบุคคลทั ่วไป และ
เปนหลักการพื้นฐานที่มนุษยทุกคนมีสิทธิในชีวิตของตนเอง
มีสิทธิท่ีจะรับหรือไมรับการรักษาพยาบาลใด ๆ  ก็ได ในเวลาท่ีเรา
เจ็บปวยเราจะเลือกไปพบแพทยหรือไมไปก็ได และหากแพทย
ใหคําแนะนําเพ่ือการปฏิบัติตัวยามเจ็บปวย เราจะไมปฏิบัติตาม
ก็ไดอีกเชนกัน เชน แพทยตองการเจาะเลือดเพ่ือตรวจเบาหวาน
เราจะปฏิเสธก็ได หรือแพทยสั่งไมใหบีบสิวเวลาไปรักษาสิว 
แตหลายคนก็ไมปฏิบัติตาม เปนตน นั่นเปนเพราะการปฏิเสธ
การรักษาพยาบาลเปนสิทธิโดยธรรมชาติที่ติดตัวมาพรอมกับ
ความเปนมนุษย หมายความวามนุษยมีสิทธิในชีวิตรางกาย
ของตนเอง ดังนั้น มนุษยยอมจะดําเนินการอยางไรกับรางกาย
ของตนเองก็ได เวลาใครมาทําอะไรกับชีวิตรางกายของใคร
ยอมตองขออนุญาตกับบุคคลนั้นกอนเสมอ จุดนี้เองกอใหเกิด
หลักการทางกฎหมายในทางการแพทยท่ีสําคัญคือ  “หลักความ
ยินยอม” ซ่ึงใชในทางกฎหมายท่ัวไป และ “หลักความยินยอม
ท่ีไดรับการบอกกลาว (Informed consent)” ซ่ึงหลักการเหลาน้ี
กําหนดใหผูใดก็ตามท่ีจะมาทําการใด ๆ  กับรางกายของบุคคลอ่ืน 
ตองขอความยินยอมจากเจาของรางกายกอนเสมอ 

สมาชิกวุฒิสภา
นายแพทย�พลเดช ป��นประทีป๑

“สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดท�ายของชีวิต : 
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ”

๑ คุณวุฒิการศึกษา 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต
   แพทยศาสตรบัณฑิต
   อนุมัติบัตรผูเช่ียวชาญดานเวชศาสตรปองกัน.
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“สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดท�ายของชีวิต :
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ”

สําหรับการรักษาพยาบาลนั้นเมื ่อจะทําการรักษาพยาบาลแกผู ปวย ผูประกอบวิชาชีพ
ดานสาธารณสุขตองแจงขอมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล รวมทั้งขออนุญาตกับผูปวยกอนที่จะ
ดําเนินการประกอบวิชาชีพเสมอ (เวนแตมีกรณีฉุกเฉินที่ไมอาจขออนุญาตได) ซึ่งแนวคิดนี้ไดรับ
การรับรองในหลักจริยธรรมทางการแพทย ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย๒ และในกฎหมายตาง ๆ ๓

อีกหลายฉบับ และปญหาจะเกิดข้ึนเม่ือเจาของชีวิตรางกายไมอยูในภาวะท่ีมีความสามารถในการตัดสินใจ
ไดแลว กลาวคือ เมื่อบุคคลยังมีสติสัมปชัญญะดีอยูก็สามารถตัดสินใจใหใครมาทําอะไรกับเนื้อตัว
รางกายตนเองได แตเม่ือผูน้ันไมมีสติสัมปชัญญะแลวจะเกิดคําถามข้ึนมาทันทีวาจะดําเนินการอยางไร 

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

บัญญัติ
 การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือรางกายจะกระทํามิได 

เวนแตมีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
 การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะกระทํามิได".
๓ พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘ บัญญัติวา
  "มาตรา ๘ ในการบริการสาธารณสุข บุคลากรดานสาธารณสุขตองแจงขอมูลดานสุขภาพที่เกี่ยวของกับการ

ใหบริการใหผูรับบริการทราบอยางเพียงพอท่ีผูรับบริการจะใชประกอบการตัดสินใจในการรับหรือไมรับบริการใด และในกรณี
ท่ีผูรับบริการปฏิเสธไมรับบริการใด จะใหบริการน้ันมิได

 ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออันตรายแกผูรับบริการเพราะเหตุที่ผูรับบริการปกปดขอเท็จจริงที่ตนรูและ
ควรบอกใหแจง หรือแจงขอความอันเปนเท็จ ผูใหบริการไมตองรับผิดชอบในความเสียหายหรืออันตรายน้ัน เวนแตเปนกรณี
ท่ีผูใหบริการประมาทเลินเลออยางรายแรง

 ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับกับกรณีดังตอไปน้ี
 (๑) ผูรับบริการอยูในภาวะท่ีเส่ียงอันตรายถึงชีวิตและมีความจําเปนตองใหความชวยเหลือเปนการรีบดวน
 (๒) ผูรับบริการไมอยูในฐานะท่ีจะรับทราบขอมูลได และไมอาจแจงใหบุคคลซ่ึงเปนทายาทโดยธรรมตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย ผูปกครอง ผูปกครองดูแล ผูพิทักษ หรือผูอนุบาลของผูรับบริการ แลวแตกรณี รับทราบขอมูลแทน
ในขณะน้ันได"

   พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๑ บัญญัติวา
"มาตรา ๒๑ การบําบัดรักษาจะกระทําไดตอเมื่อผูปวยไดรับการอธิบายเหตุผลความจําเปนในการบําบัดรักษา 

รายละเอียดและประโยชนของการบําบัดรักษาและไดรับความยินยอมจากผูปวย เวนแตเปนผูปวยตามมาตรา ๒๒
  ถาตองรับผูปวยไวในสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษา ความยินยอมตามวรรคหน่ึงตองทําเปนหนังสือ 

และลงลายมือช่ือผูปวยเปนสําคัญ
  ในกรณีท่ีผูปวยมีอายุไมถึงสิบแปดปบริบูรณ หรือขาดความสามารถในการตัดสินใจใหความยินยอมรับการบําบัดรักษา

ใหคู สมรส ผู บุพการี ผู สืบสันดาน ผู ปกครอง ผู พิทักษ ผู อนุบาล หรือผู ซึ ่งปกครองดูแลบุคคลนั้น แลวแตกรณี 
เปนผูใหความยินยอมตามวรรคสองแทน".

5-32-MAC6.indd   185-32-MAC6.indd   18 5/5/20   11:24 AM5/5/20   11:24 AM



พ.ย. - ธ.ค. ๖๒๑๙

๔ หลักกฎหมายนี้มีที่มาจากกฎหมายมรดกที่วาบุคคลสามารถทําพินัยกรรมเพื่อกําหนดการเผื่อตายของตนเอง
ในเรื่องทรัพยสินของตนเอง หรือในการตาง ๆ อันจะใหเกิดเปนผลบังคับไดตามกฎหมายเมื่อตนตายก็ได ดังนั้นบุคคลยอม
แสดงเจตนากําหนดแนวทางในการรักษาพยาบาลตนเองในชวงกอนท่ีตนจะตายไดดวยเชนกัน.

๕ Charles P Sabatino, The Evolution of Health Care Advance Planning Law and Policy, Milbank Q. 
๒๐๑๐ Jun; ๘๘(๒) : ๒๑๑ – ๒๓๙.

หากพิจารณาในแงของการรักษา
พยาบาล เมื่อผูปวยยังมีสติสัมปชัญญะ
ดีอยู สามารถปรึกษาหารือกับแพทยท่ีให
การรักษา สอบถามอาการหรือวิธีการ
รักษาตาง ๆ ได แตหากผู ปวยไมมี
สติสัมปชัญญะพอที่จะสื ่อสารไดแลว 
การตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ตาง ๆ ก็จะเปนของญาติหรือของแพทย 
ซ่ึงบอยคร้ังท่ีญาติแตละฝายจะมีความเห็น
ในการรักษาพยาบาลไมตรงกัน หรือญาติ
มีความเห็นไมตรงกับแพทย ซึ่งเหลานี้
เปนบอเกิดของปญหาความสัมพันธระหวางแพทยและญาติผูปวย ตลอดจนทําใหเกิดปญหาในการดูแล
ผูปวยท่ีไมมีสติสัมปชัญญะไดตามความเหมาะสม

ในตางประเทศมีการคิดหลักกฎหมายในเรื่องการทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับ
บริการสาธารณสุข (Advance directive or Living will) ขึ้นมาเพื่อใหบุคคลที่ยังมีสติสัมปชัญญะ
พอท่ีจะส่ือสารได สามารถวางแผนการดูแลรักษาพยาบาลตนเองในชวงวาระสุดทายของชีวิตในขณะท่ี
ตนเองไมมีสติสัมปชัญญะแลว๔ โดยหลักกฎหมายน้ีไดพัฒนาข้ึนในสหรัฐอเมริกาเม่ือกวา ๕๐ ปท่ีแลว 
และไดแพรหลายไปท่ัวโลก๕ ในทวีปเอเชียกฎหมายน้ีมีอยูในประเทศสิงคโปร ญ่ีปุน ไตหวัน มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย สําหรับประเทศไทยไดรับแนวคิดน้ีมาบัญญัติเปนกฎหมายเม่ือป 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 น้ีไปใชในการประกอบวิชาชีพ

  สําหรับประเทศไทย เร่ืองการปฏิเสธการรักษาพยาบาลหรือการเตรียมตัวในชวงวาระทายของ
ชีวิตไมใชเรื่องที่แปลกใหมแตอยางใด ในสังคมไทยมีคําโบราณที่กลาววา “ฝากผีฝากไข” ซึ่งหมายถึง 
“ขอยึดเปนท่ีพ่ึงจนวันตาย" ซ่ึงแสดงถึงนัยวา การหวังพ่ึงพาอาศัย ฝากฝงใหชวยดูแลในยามท่ีเจ็บปวย
หรือแกชรา ขอฝากใหดูแลหรืออาจเผื่อถึงยามเจ็บไขไดปวย และชวยเผาผีทําศพเมื่อสิ้นชีพไปแลว 
ในทางศาสนาพุทธมีคําสอนในเรื่องมรณานุสติ เพื่อใหพุทธศาสนิกชนระลึกถึงความตายในทุกขณะ 
ดําเนินชีวิตโดยความไมประมาท มีการเตรียมพรอมและการเตรียมการในทุกขั้นตอนของการใชชีวิต 
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“สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดท�ายของชีวิต :
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ”

ดังนั้นเรื่องการเตรียมตัวตายจึงอยูคูกับวัฒนธรรมไทยมาเนิ่นนานแลว แตปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
คือ มีการใชเทคโนโลยีทางการแพทยตาง ๆ ในการดูแลผูปวยมากยิ่งขึ้น แมเทคโนโลยีดังกลาว
จะมีประโยชนในทางการแพทย แตบอยครั้งเทคโนโลยีเหลานี้กลับเปนการยื้อชีวิตผูปวยที่เปนโรค
หรืออาการท่ีรักษาไมหายแลว ซ่ึงจะกอใหเกิดความทุกขทรมานในผูปวยโดยไมจําเปน เชน ในผูสูงอายุ
ท่ีถูกปมหัวใจหรือยื้อชีวิตในหอง ICU หรือผูปวยท่ีเปนมะเร็งในระยะ ๓ หรือระยะ ๔ ท่ีไมอาจรักษา
ใหหายขาดแลวก็ยังถูกยื้อชีวิตขึ้นมาอีก เหลานี้เองที่ทําใหเรื่องการทํา Living will และการวางแผน
การดูแลรักษาในชวงวาระทายของชีวิตทวีความสําคัญข้ึนเร่ือย ๆ  เพราะปจจุบันประเทศไทยเปนสังคม
ผูสูงอายุตลอดจนมีผูปวยโรคเร้ือรังท่ีรักษาไมหายเพ่ิมจํานวนข้ึนอยางตอเน่ือง

จุลนิติ : ขอทราบถึงประสบการณ�และแนวทางการรับรองสิทธิปฏิเสธการรักษา
ในวาระสุดท�ายของชีวิตของนานาอารยประเทศว�ามีหลักการและรูปแบบอย�างไร 
และสามารถนํามาศึกษาและพัฒนาสําหรับประเทศไทยได�หรือไม� เพียงใด

นายแพทย�พลเดช ป��นประทีป : ดังที่กลาวมาแลววาแนวคิดหลักกฎหมายในเรื่อง
การทํา Living will ก็เพื่อใหบุคคลที่ยังมีสติสัมปชัญญะพอที่จะสื่อสารได สามารถวางแผนการดูแล
รักษาพยาบาลตนเองในชวงวาระสุดทายของชีวิตในขณะท่ีตนเองไมมีสติสัมปชัญญะแลว โดยหลักกฎหมายน้ี
ไดพัฒนาข้ึนในสหรัฐอเมริกาเม่ือกวา ๕๐ ปท่ีแลว และไดแพรหลายไปท่ัวโลก ประกอบกับสถานการณ
ของสังคมโลกเองที่เปนสังคมผูสูงอายุและมีจํานวนผูปวยโรคเรื้อรัง รุนแรงที่ไมอาจรักษาใหหายขาด
ไดเพิ่มมากขึ้นเรื ่อย ๆ ทําใหมีหลายประเทศนํา Living will ไปใชประโยชนในการดูแลผูปวย
โดยเฉพาะกลุมผูปวยสูงอายุหรือผูปวยโรคเรื้อรัง เนื่องจาก Living will ทําใหผูปวยสามารถวางแผน
ในการดูแลชีวิตตนเองไดลวงหนา สามารถแจงความตองการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลตาง ๆ รวมท้ัง
การดูแลท่ีมิใชการดูแลทางการแพทย เชน ตองการเสียชีวิตท่ีบาน ไมตองการไปโรงพยาบาล ตองการ
ไปเท่ียวยังสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงกอนเสียชีวิต ไมตองการใหมีการย้ือชีวิตเพราะจะทําใหเกิดความทุกข
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ทรมาน ซึ่งการตอบสนองตอความตองการเหลานี้จะทําใหคุณภาพการดูแลผูปวยที่อยูในชวงวาระ
สุดทายของชีวิตเพ่ิมข้ึนอยางมาก

หากพิจารณาเรื่อง Living will แลวจะไมกลาวถึง การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 
(Palliative care) ยอมไมได เพราะในทางวิชาการแพทยและสาธารณสุข Living will เปนองคประกอบหน่ึง
ในกระบวนการสื่อสารในการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง ซึ่งการดูแลแบบประคับประคองนี้
เปนรูปแบบการดูแลทางการแพทยที่ผสมผสานการดูแลทางการแพทยควบคูกับการดูแลทางสังคม
และทางจิตใจ ทั้งนี้เพื่อใหผูปวยที่เปนโรคหรืออาการที่ไมอาจรักษาใหหายขาดไดแลวนั้น มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเทาที่สภาพรางกายและการดําเนินโรคของผูปวยจะเอื้ออํานวยจนกระทั่งวาระสุดทายของชีวิต 
อีกท้ังการดูแลแบบประคับประคองบางคร้ังยังหมายรวมไปถึงดูแลญาติพ่ีนองของผูปวยภายหลังท่ีผูปวย
เสียชีวิตแลวดวย ดังจะเห็นไดจากตัวอยางของรูปแบบการดูแลผูปวยระยะสุดทายในประเทศตาง ๆ 
ที่จะนํามาเปนตัวอยางสําหรับการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะสุดทายในประเทศไทยได อาท ิ
ประเทศสหรัฐอเมริกา บังคับใหกลุมบุคคลที่ไดรับสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากภาครัฐ เชน 
ทหารผานศึก ตองทํา Living will นอกจากนั้นในแตละรัฐยังสงเสริมและสนับสนุนใหมีการทํา 
Living will กันอยางแพรหลาย ประเทศในสหภาพยุโรปไดกําหนดใหการดูแลแบบประคับประคอง
เปนสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่งที่รัฐจะตองใหความคุมครอง เนื่องจากการดูแลผูปวยที่อยูในชวงวาระ
สุดทายของชีวิตแสดงถึงความเปนอารยะของสังคม ดังนั้นจึงทําใหมีการสงเสริมการทํา Living will 
และการดูแลแบบประคับประคองอยางแพรหลาย รวมท้ังทําบัตรอัจฉริยะ (Smart card) ท่ีบันทึกขอมูล 
Living will ติดตัวประชาชนดวย สวนประเทศไตหวันและประเทศสิงคโปรจัดใหมีการบันทึกขอมูล 
Living will ลงในฐานขอมูลเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสของประชาชน ทําใหบุคลากรดานสาธารณสุข
ในโรงพยาบาลตาง ๆ  สามารถเขาถึงขอมูลผูปวยรวมท้ังขอมูล Living will ซ่ึงเปนประโยชนมากสําหรับ
การดูแลผูปวยโดยเฉพาะการดูแลในระยะยาว (Long term care) เปนตน

จุลนิติ : ในทัศนะของท�านเห็นว�า ป�จจุบันมาตรการทางกฎหมายและแนวทาง                 
การปฏิบัติท่ีเก่ียวข�องกับการรับรองสิทธิปฏิเสธการรักษาของบุคคลท่ีอยู�ในวาระสุดท�าย
ของชีวิตในประเทศไทยนั้น มีความเหมาะสมหรือไม� รวมทั้งมีสภาพป�ญหาและอุปสรรค 
อย�างไร

นายแพทย�พลเดช ป��นประทีป : ถาพิจารณามาตรการทางกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ
ท่ีเก่ียวของกับการรับรองสิทธิปฏิเสธการรักษาของบุคคลท่ีอยูในวาระสุดทายของชีวิตของประเทศไทย
ในปจจุบันถือวาเปนไปในทิศทางท่ีดี ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) เปนหนวยงานหลัก
ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้และมีการติดตามขยายผล มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ อยางเปนรูปธรรมโดยรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทําหนาท่ีดูแลขอมูลท่ีเก่ียวกับกฎหมาย 
นอกจากน้ียังมีการสรางเครือขายภาคประชาสังคมท่ีจะมาใหความรูความเขาใจในแงมุมตาง ๆ  เก่ียวกับ
เรื่องนี้ใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Living will มากยิ่งขึ้น ทําใหครอบครัวหรือผูที่อยูใกลตัวผูปวย
มีการเตรียมความพรอมสําหรับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน และคลายความทุกขลงได ซ่ึงกรณีเชนน้ีถือวามีสุขภาวะ
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“สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดท�ายของชีวิต :
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ”

ท่ีดีในระยะสุดทายของชีวิต เน่ืองจากทุกคนลวนตองมีระยะสุดทายของชีวิตดวยกันท้ังส้ิน เพียงแตจะ
เลือกอยูในสภาพใดเทาน้ันเอง และนอกจากการมีแบบฟอรมเก่ียวกับ Living will ใหไดแสดงเจตจํานงแลว 
ระบบการใหบริการทางการแพทยของไทยตองมีการพัฒนาข้ึนมาอีกข้ันหน่ึงดวย หรือท่ีเรียกวาการดูแล
ผูปวยระยะสุดทาย (Palliative care) เนื่องจากที่ผานมาการรักษาผูปวยจะใชวิธีการยื้อชีวิตใหกับ
คนไขโดยไมมีทางเลือกอ่ืนให ซ่ึงในตางประเทศอยางสหรัฐอเมริกาจะมีการดูแลรักษาผูปวยระยะสุดทาย
โดยการประคับประคองใหเปนการตายที่ดี หรือใหเปนสุขภาวะที่ดีในระยะสุดทายของชีวิตทั้งกับ
ตัวผูปวยเองและญาติพ่ีนองคนใกลชิด ซ่ึง Palliative care จะมีความแตกตางจากการรักษาแบบปกติท่ัวไป
กลาวคือ การรักษาแบบปกติจะใชวิธีการรักษาท่ีแมนยํา มีการใชทรัพยากรทุกอยางเทาท่ีมีท้ังเคร่ืองมือ 
ยา หรือบุคลากร เพ่ือตอสูเอาชนะกับความเจ็บปวย แต Palliative care จะเปนการดูแลแบบองครวม
หรือบูรณาการ ซ่ึงจะใชวิธีการท้ังทางดานจิตใจ สังคม หรือภาวะแวดลอมตาง ๆ  มีการรักษาท่ีหลากหลาย
ไมวาจะเปนแผนโบราณหรือแผนปจจุบัน มีการใชสมุนไพร การฝงเข็ม ฯลฯ เพื่อใหมีสุขภาวะที่ดี
ในระยะสุดทายของผูปวย ซ่ึงในโรงพยาบาลใหญ ๆ จะมีหนวยท่ีเรียกวาการดูแลแบบประคับประคอง
หรือ Palliative care อยูท้ังส้ิน โดยจะมีแพทย และพยาบาลท่ีมีความรูความเขาใจท่ีจะคอยใหคําปรึกษา
และใหการดูแล แตปจจุบันประชาชนสวนใหญอาจยังไมมีการรับรูเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนัก ซึ่งในเรื่องนี้
ตองมีการดําเนินการควบคูไปกับ Living will เพ่ือใหเปนทางเลือกใหกับผูปวยใชในการรักษา เพ่ือนําไป
สูสุขภาวะท่ีดีในวาระสุดทายของชีวิต ดังน้ัน การดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองน้ีของไทยจึงถือวาดีข้ึนเร่ือย ๆ  
เนื่องจากมีทั้งเครื่องมือ คือ Living will และมีหนวยที่ดูแลผูปวยระยะสุดทาย (Palliative care) 
อยางนอยในโรงพยาบาลใหญ ๆ ทุกจังหวัดท่ีจะชวยดําเนินการและตองมีการพัฒนาในเร่ืองน้ีตอไป

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปจจุบันคือ บุคลากรดานสาธารณสุขในสถานพยาบาลตาง ๆ 
ยังไมเขาใจเจตนารมณ ยังขาดระบบในการดําเนินการตาม Living will หรือไมคุนเคยกับ Living will 
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โดยเคยมีผู ฟ องศาลปกครองสูงสุดเพื ่อขอใหยกเลิกกฎหมายที ่ออกตามความในมาตรา ๑๒
แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เน่ืองจากเขาใจวากฎหมายน้ีเปนเร่ืองการสนับสนุน
ใหผูปวยทําการุณยฆาต (Euthanasia) 

ปจจุบันคดีดังกลาวไดยุติแลว ศาลปกครองสูงสุดไดพิพากษาวากฎหมายน้ีไมใชเร่ืองการุณยฆาต 
แตเปนสิทธิของประชาชนที่รัฐธรรมนูญใหการรับรองไวซึ่งผูประกอบวิชาชีพตองใหความเคารพ๖  

นอกจากน้ันยังเปนนิสัยของคนเอเชีย โดยเฉพาะคนไทยท่ีไมนิยมท่ีจะเขียน Living will แตมักจะบอก
กับญาติพี่นองหรือลูกหลานมากกวา จนเปนที่มาของคําวาฝากผีฝากไขในสังคมไทย แตการแจง
ดวยวาจาของผูปวยจะมีความไมแนนอนเนื่องจากไมมีหลักฐาน ซึ่งญาติพี่นองอาจไมยอมดําเนินการ
ตามคํารองขอของผูปวยก็ได 

จุลนิติ : บทสรุปส�งท�ายและข�อเสนออื่น ๆ   

นายแพทย�พลเดช ป��นประทีป : หากเปรียบเทียบ Living will ในประเทศตาง ๆ 
กับยุคหรือรุน (Generation)๗  ของ Living will ของประเทศไทยแลวจะอยูในชวง Generation ๒.๕ 
แตในขณะน้ี Living will ท่ัวไปในสังคมโลกท่ีพัฒนาแลว จะอยูท่ี Generation ๓.๐ เน่ืองจากประเทศตาง ๆ  
ไดนํา Living will ไปประยุกตใชในการดูแลผูปวย รวมท้ังภาคประชาสังคมและบุคลากรดานสาธารณสุข
ในประเทศตาง ๆ  ไดมีการปรับปรุงเน้ือหาของ Living will ใหเหมาะสมกับการนําไปใชในกลุมประชากร
หรือกลุมผูปวยในแตละโรคมากกวาประเทศไทย

ในยุคแรก (The first generation) Living will จะมีลักษณะเปนเอกสารทางกฎหมาย
หรือศัพทเทคนิคทางการแพทยที่ยากแกการทําความเขาใจ ผูที่ทํา Living will จะมีก็เพียงวงแคบ
เฉพาะนักกฎหมายและแพทยเทาน้ัน

ในยุคท่ีสอง (The second generation) Living will จะเพ่ิมผูท่ีทําหนาท่ีอธิบายความประสงค
ของผูปวยหรือผูแทนของผูปวย (Proxy or durable power of attorney) เพ่ือใหบุคคลน้ีทําหนาท่ี
อธิบายความตองการหรือเปนผูแทนของผูปวยท่ีไมมีสติสัมปชัญญะ เพ่ือตัดสินใจในเร่ืองการรักษาพยาบาล
หรือเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการดูแลผูปวยท่ีไมมีสติสัมปชัญญะแลว

ในยุคท่ีสาม (The third generation) Living will ภาคประชาชนและบุคลากรสาธารณสุข
นําเนื้อหาของ Living will ซึ่งเปนภาษากฎหมายไปปรับประยุกตใชใหเหมาะสมกับการดูแลผูปวย
แตละกลุม ทําใหเน้ือหาของ Living will เปนภาษาท่ีเขาใจงายและมีหลากรูปแบบเพ่ือใหเหมาะสมกับ
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 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี ฟ ๑๑/๒๕๕๘.
๗ Annas GJ (๑๙๙๑). "The Health Care Proxy and The Living Will". New England Journal of Medicine. 

๓๒๔ (๑๗) : ๑๒๑๐–๑๒๑๓.
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“สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดท�ายของชีวิต :
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ”

Attempt Resuscitation (DNAR), Do Not Resuscitate (DNR) ซ่ึงเอกสารวิชาการเหลาน้ีมีสาระสําคัญ
เหมือนกัน คือ ผูทําเอกสารตองการไมใหมีการยื้อชีวิตในชวงวาระสุดทายของชีวิต แตรายละเอียด
ในการใชงานจะแตกตางกัน

สําหรับในประเทศไทยนั้น Living will เปนการคาบเกี่ยวระหวาง Generation ๒ และ ๓
กลาวคือ มีท้ังเร่ืองของผูท่ีทําหนาท่ีอธิบายความประสงคท่ีแทจริงของผูทําหนังสือแสดงเจตนา รวมท้ัง
มีมิติการดูแลผูปวยทางสังคมและจิตวิญญาณ แตยังขาดมิติในแงของภาคประชาสังคมและบุคลากร
ดานสาธารณสุขท่ีนําเอา Living will ไปประยุกตใชในการทํางานซ่ึงยังมีไมมากนัก แตก็ถือวาเหมาะสม 
เพราะประเทศไทยเพิ่งเริ่มนํา Living will มาใชประโยชนในการดูแลผูปวยในสถานพยาบาลตาง ๆ 
เพียง ๑๐ กวาปเทานั้น ปจจุบันนับวาสถานการณดีกวาแตเดิมมาก เพราะกระทรวงสาธารณสุข
มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหผูปวยทํา Living will รวมท้ังมีเครือขายภาคประชาสังคมเพ่ิมมากข้ึน
ที่ทํางานในเรื่องการดูแลแบบประคับประคองและเผยแพรความรูความเขาใจในเรื่องการดูแลแบบ
ประคับประคอง เชน ชีวามิตรวิสาหกิจเพ่ือสังคม เยือนเย็น พุทฺธิกา กลุม peaceful death ซ่ึงนับวา
เปนจุดเร่ิมตนท่ีดีเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน

ดังน้ัน การท่ีจะทําให Living will ประสบความสําเร็จสําหรับประเทศไทย ควรท่ีจะมีการดําเนินการ
ในเร่ืองตาง ๆ ดังน้ี

๑. ควรทําการเผยแพรความรูความเขาใจในเร่ืองการทํา Living will แกประชาชนท่ัวไปรวมท้ัง
บุคลากรดานสาธารณสุขในสถานพยาบาลตาง ๆ และใหภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเขามา
มีสวนรวมในการเผยแพรความรู ความเขาใจเร่ืองดังกลาวแกประชาชนดวย

๒. ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของผู ประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขใหมีเรื ่อง 
Living will และเร่ืองการดูแลแบบประคับประคอง ท้ังน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพของการเปล่ียนแปลง
ทางประชากรศาสตรของประเทศไทยในอนาคต

๓. ควรมีการพัฒนาระบบบริการทางการแพทยเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุและสังคมที่มีผูปวย
โรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการดําเนินการในเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง
อยางแพรหลาย และมีการทํา Living will กันอยางกวางขวาง 
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จุลนิติ : การรับรองสิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาล
ของบุคคลในวาระสุดท�ายของชีวิตมีแนวความคิด ท่ีมา 
และเจตนารมณ�ที่สําคัญ อย�างไร

ศาสตราจารย� ดร. นายแพทย�ประสิทธ์ิ วัฒนาภา :
หลักการของแพทยในการดูแลรักษาคนไขนั้น หลักการใหญคือ 
ทําใหคนไขไมทุกขทรมาน หากโรคนั้นสามารถรักษาใหหายได 
ซ่ึงก็คือ การทําใหหาย หากโรคน้ันเปนโรคท่ีไมสามารถรักษาไดแลว 
และทําใหเกิดอาการทุกขทรมาน หลักการรักษาก็คือ ทําอยางไร
ใหอาการทุกขทรมานนั้นนอยลง เชน โรคที่รักษาไมหายและ
เจ็บปวดมากจะทําอยางไรใหคนไขไมเจ็บปวด เปนตน 

เมื่อหลักการของแพทยในการรักษาโรคที่รักษาไมหาย
และมีความทุกขทรมาน คือการรักษาแลว ทําใหอาการทุกขทรมาน
นอยลงในขณะท่ีโรคน้ันยังคงเปนมากข้ึนเร่ือย ๆ  แตส่ิงหน่ึงท่ีตอง
ระมัดระวังคือความทุกขทรมานลดนอยลงจริงหรือไม และเปน
ความทุกขทรมานของตัวคนไขเอง หรือของญาติหรือของตัวแพทย
ผูรักษา สามกรณีน้ีไมเหมือนกัน กลาวคือ คนไขจํานวนหน่ึงท่ีเปน
โรคมะเร็งในระยะสุดทายมีความเจ็บปวดและทุกขทรมานมาก 
แตในขณะเดียวกันญาติยังอยากใหคนไขมีชีวิตอยู คือบอยครั้ง

คณบดีคณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย� ดร. นายแพทย�ประสิทธิ์  วัฒนาภา๑

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 ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาศัลยศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๒๔ แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๒๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.

“สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดท�ายของชีวิต : 
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ”
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“สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดท�ายของชีวิต :
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ”

ที่ญาติมีความรูสึกวา ถาไมดูไมรักษาใหเต็มที่แลวเหมือนเปนการอกตัญู ดังนั้น ญาติจะพยายาม
ทําทุกวิถีทางท่ีจะยืดชีวิตของคนไขเอาไว ในขณะท่ีการรักษาดังกลาวไมไดทําใหอาการเจ็บปวดทุเลาลง 
และคนไขเร่ิมทรมานมากข้ึน แลวไมใชแคความเจ็บปวดอยางเดียว แตรับประทานอะไรไมได อาเจียน 
ปวดทอง เปนตน ดังน้ัน คนไขท่ีทรมานมาก การมีชีวิตอยูอาจจะทรมานมากข้ึน แตญาติกลับรูสึกดีข้ึน 
พอพิจารณาในดานของแพทย แพทยบางทานก็มีความตองการที่จะชนะความเจ็บปวย ประกอบกับ
ในปจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทยมีความกาวหนา แพทยก็จะพยายามทําการรักษาอยางเต็มท่ี วิธีใด
ยังไมไดผลก็ยังอยากท่ีจะลองรักษาดวยวิธีการใหม ๆ ตอไปอีก อะไรแบบน้ีเปนตน แตสุดทายแลวก็จบ 

เม่ือหลักการรักษาก็คือ ทําใหคนไขในวาระสุดทายทุกขทรมานใหนอยท่ีสุด ก็จะตองพิจารณา
ตอไปวา คําวา “วาระสุดทาย” นั้นมีความหมายอยางไร เพราะในความเปนจริงตีความหมายไดยาก 
ไมใชสีขาวหรือสีดํา แตออกเปนสีเทา ๆ ซึ่งตัดสินไดยาก ยกตัวอยางเชน การรักษานั้นอาจจะตอง
แลกมาดวยทรัพยสมบัติทั้งหมดซึ่งสงผลกระทบตอครอบครัวของคนไข แตคนไขมีอาการดีขึ้นแค
หนึ่งถึงสองอาทิตย คือรูอยูแลววารักษาไมหายและอาการก็ไมไดดีขึ้น แคดูเหมือนดีขึ้นเพราะเปน
โรคท่ีรักษาไมหายอยูแลว สวนโรคท่ีรักษาหายก็อีกเร่ืองหน่ึง ซ่ึงคําวา “ดีข้ึน” น้ี บางคร้ังตีความหมายวา 
เจ็บปวดนอยลงเพราะฉีดยาหรือใหยาอยูตลอดเวลา คือถาดีข้ึนชัดเจนหรือหลับท้ังวันอยางน้ีไดไมวากัน 
คนไขไมทุกขทรมาน ญาติก็ไมทุกขทรมาน แพทยก็ไมทุกขทรมาน ยอมรับได แตถาอาการปวดนอยลง 
แตมีผลขางเคียงของยาท่ีใชคูขนานกัน เชน อาเจียนท้ังวัน อยางน้ีไมใชดีข้ึนแตเปนอีกเร่ืองหน่ึงเลย 

ในวาระสุดทายน้ัน คนไขโรคมะเร็งบางรายท่ีไดรับความเจ็บปวดมากชนิดท่ีฉีดมอรฟนก็เอาไมอยู
ตองฉีดมอรฟนทุก ๖ ชั่วโมง ถึงขนาดบอกกับแพทยวา “หมอปลอยผมไปเถอะ” ถึงขนาดที่มีคําพูด
แบบน้ีก็มี อยางไรก็ดี คนไขบางคนไดบอกหมอไวกอนหนาน้ีแลว เรียกวา “Living Will”๒ คือทําหนังสือ
แสดงเจตนารมณวาคนไขจะขอปฏิเสธไมรับการรักษาถาอยูในวาระสุดทาย คือบางคนแสดงเจตนาไว

๒ หนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล โดยตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติใหบุคคลมีสิทธิทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขท่ีเปนไปเพียงเพ่ือยืดการตาย 
ในวาระสุดทายของชีวิตตน หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวยได.
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ต้ังแตตนไมตองรอจนวาระสุดทาย แต Living Will บางทีก็มีปญหา คือเจตนารมณของกฎหมายชัดเจน 
แพทยก็เขาใจในหลักการ แตก็ยังมีปญหาในทางปฏิบัติเน่ืองจากเง่ือนไขหรือปจจัยตาง ๆ  เชน เทคโนโลยี
ทางการแพทยที่กาวหนาขึ้น หรือทดลองใชตัวยาใหม ๆ ยืดเวลาทรมานออกไป แตถาชัดเจนวาคนไข
ไมดีข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาคนไขมี Living Will ปฏิเสธไมตองการรับการรักษาก็เปนสิทธิของคนไข 
แพทยละเมิดสิทธิของเขาไมได อีกปญหาคือ มี Living Will ทับซอน หนังสือฉบับแรกทําเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๖
หนังสือฉบับที่สองทําเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๗ จะยึดหนังสือฉบับใด คนไขคนเดียวกันและรูตัวตลอดเวลา 
โดยหลักตองถือตามฉบับท่ีทําข้ึนใหมลาสุด เพราะวาป พ.ศ. ๒๕๕๖ คนไขเปนโรคท่ีรักษาไมไดก็แสดงเจตนา
วาไมขอรับการรักษาแลว ตอมาเม่ือมีตัวยาใหมรักษาแลวไดผล กรณีแบบน้ีแพทยหยุดรักษาไมได ดังน้ัน 
ตองยึดถือ Living Will ฉบับสุดทายที่คนไขทําในขณะที่รูตัวดีเปนเจตนารมณของคนไข และควรนํา 
Living Will น้ีใสไวในเวชระเบียนดวยเพ่ือใหแพทยท่ีดูแลรักษาทราบเจตนารมณของคนไขไวต้ังแตตน 

ปญหาอีกกรณีหน่ึงคือคนไขไมรูสึกตัว เม่ือคนไขไมรูสึกตัวหรืออยูในสภาวะท่ีรูตัวแตการตัดสินใจ
ตกอยูภายใตอิทธิพลของยา ผลของยาทําใหเกิดความไมชัดเจนวาจะตองทําอยางไร เม่ือคนไขไมสามารถ
แสดงเจตนารมณในสภาวะที่รูตัวได เปนตน ปกติถาเกิดกรณีที่คนไขไมรูสึกตัวเชนนี้ โดยหลักแพทย
ก็จะพูดคุยปรึกษากับญาติสายตรงที่สุดอันดับแรกกอน ถามีญาติเพียงคนเดียวก็พูดคุยกันไดงาย 
แตถาญาติสายตรงมีมากกวา ๑ คน และมีความเห็นท่ีไมตรงกัน แพทยจะทําอยางไร สวนใหญตองยืดเวลา
คนไขเพราะเกรงวาจะมีปญหากับญาติ ที่สําคัญคือตองเขาใจกอนวาการปฏิเสธไมรับการรักษาตรงนี้
ไมไดหมายความถึงการไปทําใหคนไขตาย คือการไมยืดเวลา กับการทําใหตายไมเหมือนกัน ท่ีพูดถึง
คือการไมยืดเวลา การทําใหตายแพทยยอมมีความเสี่ยง แตการไมยืดเวลาถาเจตนารมณผูปวยชัดเจน
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๒๘จุ ล นิิ ติ

“สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดท�ายของชีวิต :
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ”

เราก็ปฏิบัติตามน้ัน ถาอยูวาระสุดทายและญาติสายตรงเห็นตรงกัน ญาติท้ังหมดฟงแพทยอธิบายและเขาใจ
ในสถานการณวาถายังฝนรักษาดวยวิธีการนี้ นอกจากคนไขจะไมดีขึ้นแลวยังอาจจะตองตามมาดวย
ปญหาอะไรบาง และการไมยืดเวลาทําใหคนไขพนจากความเจ็บปวดจริงหรือไม เพราะหลักการคือ 
จะไมทําใหคนไขเจ็บปวด เชน แพทยไมทําการกระตุนหัวใจแลวเพราะหัวใจคนไขมีสภาพที่แยมาก 
และโดยธรรมชาตินั้น ธรรมชาติจะชวยตัวเองอยูแลวเมื่ออยูในวาระสุดทายหัวใจก็จะคอย ๆ แผวลง 
และก็น่ิงไปในท่ีสุด ซ่ึงอาจจะเปนการตายท่ีดีสําหรับตัวคนไข เพราะไมเจ็บปวดแลวก็สงบไปโดยไมยืดเวลา
ทุกขทรมาน ถาญาติเขาใจตรงกันหมดทุกคนก็จะไมมีปญหาเลย ปญหาคือตองมีการส่ือสารระหวางแพทย
และญาติ ใหญาติเขาใจตรงน้ีวา การท่ีไมยืดเวลาไมไดเปนการอกตัญู คนละเร่ืองกัน แตการทําให
คนไขทุกขทรมานตอไปอีก ๒ เดือน อาจจะเปนการอกตัญูได อาจจะตองมองในมุมตรงขามวา 
การทําใหคนไขพนทุกขไมเจ็บไมปวดอีกตอไป ทําใหคนไขไดรับ Good death๓ อาจจะเปนการแสดง
ความกตัญูกตเวทีท่ีดีท่ีสุดในวาระสุดทายของทาน

จุลนิติ : ขอทราบถึงประสบการณ�และแนวทางการรับรองสิทธิปฏิเสธการรักษา
ในวาระสุดท�ายของชีวิตของนานาอารยประเทศว�ามีหลักการและรูปแบบอย�างไร 
และสามารถนํามาศึกษาและพัฒนาสําหรับประเทศไทยได�หรือไม� เพียงใด

ศาสตราจารย� ดร. นายแพทย�ประสิทธ์ิ วัฒนาภา : Living Will น้ันมีในหลายประเทศ 
ความจริงแลวประเทศไทยก็นําเอาหลักการที่ดี ๆ จากตางประเทศกลับมาและออกเปนกฎหมาย
ภายในของเราแลว เพียงแตในทางปฏิบัติมากกวาที่มีปญหา Living Will ในประเทศตาง ๆ และ
ในแตละรัฐก็ไมเหมือนกัน เชน การใชมติของคณะกรรมการแพทย หรือในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีใหศาล
เปนผูตัดสินและเปนผูส่ัง สําหรับในประเทศไทยเราเทาท่ีทราบ เร่ืองน้ียังไมเคยไปถึงศาล และศาลก็คง
ไมอยากที่จะเขามาตัดสินดวย สวนใหญก็จะสิ้นสุดในระดับแพทยผูรักษา คือถามีความสัมพันธอันดี
ระหวางแพทยกับคนไขหรือกับครอบครัวของคนไข และคนไขกับญาติรับรูถึงการเปล่ียนแปลงมาตลอดเวลา
ที่เขารับการรักษา ที่ผานมาไมเคยไปถึงจุดที่จะตองมีการฟองรองกัน แตประเด็นที่เมืองไทยยังขาด 
คือกรณีคนไขฉุกเฉิน สวนกรณีแพทยรักษาคนไขโรคมะเร็ง รักษาและใหยามาตลอด ๓ ป จนถึง
วันท่ีไมมียารักษาไดแลว แบบน้ีไมมีประเด็น และญาติก็มีเวลาทําใจมาแลว ๓ ป แตกรณีฉุกเฉินคนไข  
คนหน่ึงถูกสงตัวมาโรงพยาบาลโดยมีภาวะเหน่ือย เม่ือตรวจดูพบวาเปนมะเร็ง ผลตรวจช้ินเน้ือก็ยืนยัน
วาเปนมะเร็งแนนอน แตแพทยพึ่งจะเคยดูแลคนไขรายนี้เปนครั้งแรก ยังไมเคยพบเจอกับญาติคนไข 
ญาติไมคุนเคยกับแพทย แพทยเองก็ไมคุนเคยกับญาติ กรณีแบบน้ีปจจุบันแนะนําวา แพทยตองทําการ
รักษาใหเต็มท่ีกอน คนไขระยะสุดทายแบบน้ีสวนใหญ ไมมี Living Will เพราะเปนคนไขฉุกเฉิน และ
บอยครั้งกรณีฉุกเฉินนี้ไมไดเกิดขึ้นในโรงพยาบาลที่คนไขเคยมีประวัติการรักษา ไมมี Living Will 

๓ Good death หรือการตายดี คือการตายจากไปอยางไมทุกขทรมานหรือทุกขทรมานนอยที่สุด ไมมีหวงกังวล              
ไดทําในสิ่งที่อยากทํากอนตาย และใชชีวิตบั้นปลายอยางสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย แมในชวงเวลาสุดทาย การตายนั้น              
ไมรบกวนชีวิตของญาติท่ีเก่ียวของมากจนเกินไป เปนการลาจากกันดวยดีท้ังผูตายและผูท่ียังมีชีวิตอยู.
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๒๒๙

อยูในเวชระเบียน ดังน้ัน แพทยจะตองรักษาใหเต็มท่ีไปกอน เพราะการรักษาอยางเต็มท่ีตรงน้ี มีประโยชน
สําคัญ คือ

หน่ึง เพ่ือเปนการยืนยันการวินิจฉัยและยืนยันสถานการณวารักษาอะไรไมไดแลว
สอง   เพ่ือใหญาติไดมีเวลาในการปรับตัว และใหเวลาระหวางแพทยกับญาติในการสรางความสัมพันธ

ท่ีดีตอกัน 
นอกจากน้ี ยังไมขัดกับหลักกฎหมายท่ีมีข้ึนเพ่ือคุมครองแพทยดวย ดังน้ัน กรณีคนไขฉุกเฉินแพทย

จึงตองทําการรักษาอยางเต็มที่ไปกอน ตอมาเมื่อมีผลตรวจชิ้นเนื้อที่ชัดเจน และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 
๓ - ๔ คน มีความเห็นตรงกันวามะเร็งระยะสุดทายแลว ไมมีตัวยารักษาแลว ประกอบกับคนไขไดรับ
ความทุกขทรมานอยางมาก กรณีแบบน้ีแนะนําวาใหเขาข้ันตอนสุดทาย End of life care๔  คือการดูแล
คนไขในระยะสุดทายของชีวิต ไมใหทุกขทรมาน ใหจากไปอยางสงบ 

ปจจุบันจึงมีการใหความสําคัญกับ Living Will เร่ิมทบทวนวาในวาระสุดทายจะใสทอชวยหายใจ
หรือไม เพราะถาใสทอชวยหายใจขอดีคือคนไขไมเหน่ือย แตจะตองวางยาสลบคนไขไมใหคนไขตอตานเคร่ือง
และขอเสียท่ีสําคัญคือการใสทอชวยหายใจแบบน้ี ประมาณ ๑ เดือน ก็ตองเจาะคอแลว ประเด็นเจาะคอ
หรือไมเจาะคอก็จะตามมา ท่ีสําคัญอีกประเด็นคือพอถึงเวลาน้ันญาติไมอยากทรมานคนไขอีก ตองการ

๔ คือการดูแลผูปวยระยะสุดทาย เปนการดูแลผูปวยท่ีรูวามีระยะเวลาเหลือจํากัด สวนใหญจะนับระยะเวลาประมาณ 
๖ เดือนกอนเสียชีวิต โดยจะเปนการดูแลรักษาผูปวย รวมไปถึงครอบครัวของผูปวยในลักษณะองครวมครอบคลุมท้ัง ๔ มิติ 
ไดแก รางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อบรรเทาและปองกันความทุกขทรมาน และทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวย             
และครอบครัวดีข้ึน.
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๓๐จุ ล นิิ ติ

“สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดท�ายของชีวิต :
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ”

ที่จะดึงทอชวยหายใจออกก็จะเปนอีกเรื่องหนึ่งเลย คือการดึงทอชวยหายใจออก มองมุมหนึ่งคือ
การฆา แตการไมใสทอชวยหายใจอีกมุมหนึ่งคือการไมยืดเวลาทรมาน ทั้งสองมุมนี้คนละประเด็นกัน 
ดังน้ัน ในกรณีท่ีแพทย คนไข และญาติมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน ในวาระสุดทายการไมใสทอชวยหายใจ
ดีกวาหรือไม โดยใหตัวยาท่ีทําใหหลับ ใหออกซิเจน และใหคนเหลาน้ีคอย ๆ สงบไปในท่ีสุดอันน้ีดีท่ีสุด 
คือเม่ือมีเวลา มีความสัมพันธ จะไมมีประเด็นปญหา

จุลนิติ : ในทัศนะของท�านเห็นว�า ป�จจุบันมาตรการทางกฎหมายและแนวทาง
การปฏิบัติ ที่เกี ่ยวข�องกับการรับรองสิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคล
ในวาระสุดท�ายของชีวิตในประเทศไทยน้ัน มีความเหมาะสมหรือไม� รวมท้ังมีสภาพป�ญหา
และอุปสรรคอย�างไร

ศาสตราจารย� ดร. นายแพทย�ประสิทธ์ิ วัฒนาภา : เช่ือวากฎหมายดังกลาวมีประโยชน
เพราะการที่กฎหมายกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงค
จะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมาน
จากการเจ็บปวยน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการรักษาของแพทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติ
ตามหนังสือแสดงเจตนาไดอยางถูกตองสมดังเจตนาของผูทําหนังสือแสดงเจตนา โดยเฉพาะทําใหเกิด              
ความเขาใจตรงกันของแพทย คนไข และญาติ โดยชวยลดขอขัดแยงหรือความเขาใจท่ีไมตรงกันได 

แตท้ังน้ี มีขอสังเกตในสวนของบทนิยามของกฎหมาย คําวา“วาระสุดทายของชีวิต” ซ่ึงกฎหมาย
กําหนดใหหมายความวา “ภาวะของผูทําหนังสือแสดงเจตนาอันเกิดจากการบาดเจ็บหรือโรคท่ีไมอาจ
รักษาใหหายได และผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูรับผิดชอบการรักษาไดวินิจฉัยจากการพยากรณโรค
ตามมาตรฐานทางการแพทยวา ภาวะน้ันนําไปสูการตายอยางหลีกเล่ียงไมไดในระยะเวลาอันใกลจะถึง
และใหหมายความรวมถึงภาวะที่มีการสูญเสียหนาที่อยางถาวรของเปลือกสมองใหญที่ทําใหขาด
ความสามารถในการรับรู และติดตอสื่อสารอยางถาวร โดยปราศจากพฤติกรรมการตอบสนองใด ๆ 
ท่ีแสดงถึงการรับรูได จะมีเพียงปฏิกิริยาสนองตอบอัตโนมัติเทาน้ัน” ซ่ึงวาระสุดทายของชีวิตเปนภาวะ
ความเจ็บปวยที่มีลักษณะทรุดลงตามลําดับอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได (Inevitably progressive) 
หรือเปนผูปวยระยะสุดทาย โดยไมสามารถรักษาใหมีอาการฟนคืนดีได แตอาจชวยใหบรรเทาอาการ
ของโรคเพียงช่ัวคราวเทาน้ัน ภาวะดังกลาวจะนําไปสูความตายอยางมิอาจเล่ียงไดภายในเวลาไมนานนัก 
เชน จะเสียชีวิตภายในเวลาไมกี่วัน สัปดาห หรือไมกี่เดือน แลวแตความรุนแรงของโรค ซึ่งแพทย
ที่รับผิดชอบการรักษาสามารถพยากรณโรคไดเอง หรือในบางกรณีอาจตองขอความเห็นจากแพทย
ผูเชี่ยวชาญทานอื่นดวย จึงไมอาจกําหนดเกณฑการพิจารณาวาระสุดทายของชีวิตที่ชัดเจนลงไปได
ตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 

ดังน้ัน วาระสุดทายของชีวิตท่ีไมอาจรักษาไดน้ี จึงเปนคําท่ีตองอาศัยการตีความ เพราะปจจุบัน
ตองยอมรับวา เทคโนโลยีทางการแพทยหรือองคความรูใหม ๆ ในการรักษาโรคตาง ๆ ก็มีการพัฒนา
และกาวหนาไปเร่ือย ๆ  แตในขณะเดียวกันก็มาพรอมกับคาใชจายท่ีสูงข้ึนเชนกัน ทําใหการเขาถึงบริการ
ทางการแพทยอาจมีความแตกตางกัน เชน ผูปวยจากโรคมะเร็งในระยะสุดทายจากเดิมอาจอยูไดไมเกิน 
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๑ ป แตหากใชเทคโนโลยีตัวใหมลาสุดก็อาจอยูได ๔ – ๕ ป แตมีภาระคาใชจายปละ ๑ ลานบาท เปนตน 
จะเห็นไดวา คารักษาพยาบาลอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการเขาถึงการรักษาพยาบาลของ
บางครอบครัว เพราะอาจสงผลกระทบตอภาระคาใชจายภายในครอบครัว จนอาจทําใหตองเปนหน้ีสิน 
หรือลมละลายจากการจายคารักษาพยาบาลได ดังนั้น จึงจําเปนตองทําความเขาใจกับทุกภาคสวน 
ท้ังแพทย คนไข และญาติ รวมถึงฝายกระบวนการยุติธรรม เพ่ือไมใหเกิดปญหาในการตีความคําวา 
“วาระสุดทายของชีวิต” ซ่ึงอาจมีเง่ือนไขเก่ียวกับชวงเวลา สภาพรางกาย จิตใจ และสังคมประกอบดวย  

แพทยในฐานะผูมีหนาท่ีทําใหผูปวยพนจากความทุกขทรมานจากอาการของโรคท่ีไมอาจรักษา
ใหหายไดแลว และการย้ือชีวิตกลับจะย่ิงทําใหผูปวยไดรับความทุกขทรมานยาวนาน ซ่ึงการยุติการรักษา
ยอมสามารถทําได โดยผมมักจะแนะนําใหแพทยเจาของไขมีการปรึกษาจากแพทยผูเช่ียวชาญทานอ่ืน ๆ  
อยางนอย ๒ ทาน หรือทําในรูปแบบคณะกรรมการ ท้ังน้ี เพ่ือใหผลการวินิจฉัยแมนยําข้ึน ไมใหเกิด
ประเด็นในการฟองรอง และไมทําใหเกิดความรูสึกผิดหรือความไมสบายใจกับแพทยเจาของไขและคนไข
หรือญาติก็จะเกิดความสบายใจดวย

เมื่อถึงวาระสุดทายและแพทยไดทําการรักษาตามมาตรฐานครบถวนหมดแลว แพทยควร
ใหขอมูลตรงไปตรงมา อธิบายกับญาติ ซึ่งในแงจิตวิทยาจะมีกระบวนการขั้นตอนอยู เมื่อแจงวา 
เปนวาระสุดทาย ญาติจะถามวาจริงหรือไม สามารถตอตาน ตอรอง หรือย้ืออีกไดหรือไม แตสุดทาย
คือการยอมรับ คนจํานวนไมนอยจากโลกน้ีไปอยางมีความสุข เร่ืองพวกน้ีเปนหลักการทางการแพทย
อยูแลว แตเม่ือมีกฎหมายคุมครองก็ทําใหแพทยทํางานไดอยางสบายใจข้ึน ถาแพทยทําถูกตองแลว
ก็ไมมีประเด็นใหตองกังวล
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“สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลของบุคคลในวาระสุดท�ายของชีวิต :
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ”

จุลนิติ : บทสรุปส�งท�ายและข�อเสนอแนะอื่น ๆ

ศาสตราจารย� ดร. นายแพทย�ประสิทธ์ิ วัฒนาภา : แพทยหรือเจาหนาท่ีทางการแพทย 
เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการใหขอมูลหรือคําแนะนําในการทําหนังสือแสดงเจตนาแกผูปวยหรือผูท่ีสนใจ
ทําหนังสือนี้ ในกรณีของผูปวยสามารถใชหนังสือนี้เปนสวนหนึ่งในการวางแผนการรักษาลวงหนา 
(Advance care planning) ทําใหเกิดความเขาใจตรงกันของแพทย คนไข และญาติ ชวยลดขอขัดแยง
หรือความเขาใจท่ีไมตรงกันได ในอดีตจะเห็นวา หมอเปรียบเสมือนเปนเทวดาของคนไข แตปจจุบัน
ความสัมพันธของแพทยกับคนไขเร่ิมหางออกไป แพทยท่ีเพ่ิงจบใหมจะมีการส่ือสารกับคนไขนอยลง
หรือคิดวาส่ือสารเพียงพอแลว แตจริง ๆ  คนไขหรือญาติอาจไมเขาใจหรือเขาใจไมตรงกันได ประกอบกับ
ปจจุบันเทคโนโลยีหรือขอมูลขาวสารทางอินเตอรเน็ตมีจํานวนมากส่ิงท่ีแพทยพูดไปอาจไมสามารถ
ครอบคลุมไดท้ังหมด บางคนคนเจอขอมูลทางอินเตอรเน็ตวามีวิธีอ่ืน ๆ  รักษาโรคได ก็ทําใหเกิดความเขาใจ
ท่ีไมตรงกัน ดังน้ัน การพูดคุยและปรึกษาหารือระหวางแพทย คนไข และญาติจึงเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญ
มากท่ีสุดท่ีจะชวยลดปญหาความขัดแยงอันเกิดมาจากการรับบริการทางการแพทย 

นอกจากนี้ Social Media หรือสื่อสังคมออนไลนก็มีสวนสําคัญในการชวยใหสังคมเขาใจ
เร่ือง Living Will น้ีมากข้ึน และประชาชนก็ควรมีความรูความเขาใจในการรับขอมูลขาวสารตาง ๆ  ไมโพสต
หรือแชรขอความท่ีไมถูกตองหรือกอใหเกิดความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือนไปสูสังคมตอไป 
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