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* อดีตผูอํานวยการศูนยธรรมศาสตร ธรรมรักษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และกรรมการกฤษฎีกา 
๑ พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒ บัญญัติวา

  “มาตรา ๑๒ บคุคลมสีทิธทิาํหนงัสอืแสดงเจตนาไมประสงคจะรบับรกิารสาธารณสขุทีเ่ปนไปเพยีงเพือ่ยดืการตายในวาระสุดทาย
ของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวยได
 การดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
  เมื่อผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไดปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแลวมิใหถือวาการกระทํานั้นเปนความผิด
และใหพนจากความรับผิดทั้งปวง”.

 Principle of Section 12 of the National Health Act: the Right to Die NaturallyPrinciple 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 เปนเร่ืองสิทธิ
ที่จะตายเมื่อไรก็ได หรือเขาใจวาเปนเรื่องการุณยฆาต (mercy killing) รวมทั้งกังวลวาหากแสดงเจตนา
ที่ปฏิเสธการใชเครื่องมือตาง ๆ  มายืดความตาย ผูปวยจะถูกทอดทิ้งหรือไม ผูเขียนจึงขอนําเรื่องดังกลาว
มาอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑. มาตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ เปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อใหบุคคลสามารถ
แสดงเจตนาไวลวงหนาไดวา เมื่อถึงวาระสุดทายของชีวิตและจะตองจากไป ขอจากไปตามวิถีธรรมชาติ
โดยไมประสงคจะใหใชเคร่ืองมือตาง ๆ จากเทคโนโลยีสมัยใหมมาพันธนาการรางไวเพื่อยืดความตาย
ออกไป ซึ่งในตางประเทศจะเรียกการแสดงเจตนาไวลวงหนาแบบนี้วา “living will” หรือ “advance 
directive” การส่ือความหมายท่ีอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผดิก็คอืการกลาวถึงมาตรา ๑๒ ดงักลาววา 
เปนกฎหมายที่ออกมารองรับสิทธิที่จะตาย ทําใหเขาใจวาเปนสิทธิที่จะตายเมื่อไรก็ได เหมือนเขาใจผิด
วากฎหมายออกมาเพ่ือรองรับการขอตายกอนเวลาอันควร การพูดถึงมาตรา ๑๒ จึงควรพูดใหเต็ม
ประโยควา มาตรา ๑๒ คือสิทธิที่จะขอตายตามธรรมชาติ
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หลักการมาตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ. สุขภาพแห�งชาติ คือ สิทธิท่ีจะขอตายตามธรรมชาติ   
Principle of Section 12 of the National Health Act: the Right to Die Naturally

๔๐๔๐๔๐จุ ล นิิ ติ

  ๒. มาตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ มิใชบทบัญญัติที่ใหบุคคลใดสามารถเรงการ
ตายได กลาวคือมิใชเรื่องของการุณยฆาต หรือการทําใหผูปวยเสียชีวิตเร็วเขา การทําใหผูปวยเสียชีวิต
เร็วเขา โดยทั่วไปเปนเรื่องที่ไมสามารถกระทําได และกฎหมายประเทศตาง ๆ สวนใหญก็เห็นตรงกัน
ในเรื่องนี้ จะมีอยูบางประเทศเทาน้ันท่ีเปดโอกาสใหแพทยและคณะกรรมการที่เก่ียวของใชดุลยพินิจ
ในเรื่องนี้ได คือใหทํา active euthanasia ได ดังกฎหมายของประเทศเบลเยี่ยม เนเธอรแลนด และ
บางรัฐของสหรัฐอเมริกา เชน รัฐโอเรกอน ซึ่งตองเขาใจวา มาตรา ๑๒ ที่บัญญัติขึ้น มิใชแนวคิดดังกลาว 
แตเปนเรือ่งของการขอตายธรรมชาต ิโดยไมประสงคจะใหใชเครือ่งมอืตาง ๆ มายือ้ความตาย มาตรา ๑๒ 
จึงเปนกรณีของ passive euthanasia 

 ๓. มาตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ จะใชเฉพาะกรณีที่ผูปวยอยูในวาระสุดทาย
ของชีวิตเทานั้น หากเปนกรณีที่ยังรักษาได ก็จะตองรักษากันไปตามปกติ ผูเขียนจําไดวา เม่ือครั้งท่ี
ผูเขียนไปรวมชี้แจงกฎหมายเรื่องน้ีตอคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการกฤษฎีกาทานหน่ึงไดถามวา 
ถาตวัทานไดแสดงเจตนาไวใน living will วา ไมประสงคจะใหใสเครือ่งชวยหายใจ ไมประสงคใหเจาะคอ 
หากวันหนึ่งทานประสบอุบัติเหตุ และอยูในภาวะไมรูสึกตัว มีผูนําสงยังหองฉุกเฉินของโรงพยาบาล 
คุณหมอ คุณพยาบาลที่หองฉุกเฉิน จําเปนจะตองใสเคร่ืองชวยหายใจเพื่อชวยชีวิต จะใสไดหรือไม
หรือตองทําตามเจตนาของผูปวยท่ีเขียนไวใน living will ผูเขียนตอบวาหลักการของ living will 
ใชเฉพาะเม่ือเขาสูวาระสดุทายของชวีติ หากเปนกรณีทัว่ไปหรอืกรณีฉกุเฉนิท่ีจะตองชวยชวีติ กเ็ปนเรือ่ง
ที่ตองรักษาพยาบาลกันไปตามความรูและจริยธรรมวิชาชีพ 
  ขอสงสัยอีกประการหนึ่งก็คือ ในมาตรา ๑๒ นอกจากมีขอความวา “ไมประสงคจะรับบริการ
สาธารณสุขท่ีเปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตตน” แลว ยังมีขอความวา “หรือ
เพือ่ยตุกิารทรมานจากการเจ็บปวย” ซึง่มผีูสงสยัวา ขอความน้ันคอือะไร เรือ่งน้ีไดมกีารอธิบายเพิม่เตมิไวแลว
ในกฎกระทรวงที่ออกมาตามที่ มาตรา ๑๒ วรรคสอง กําหนดไว โดยในกฎกระทรวงไดใหนิยามไวดังนี้๒

  “การทรมานจากการเจ็บปวย” หมายความวา ความทุกขทรมานทางกายหรือทางจิตใจ
ของผูทําหนังสือแสดงเจตนาอันเกิดจากการบาดเจ็บหรือจากโรคที่ไมอาจรักษาใหหายได

๔. จะรูไดอยางไร ผูปวยอยูในวาระสุดทายของชีวิต ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๒ 
ของ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ ไดใหนิยามไวดังนี้ 
  “วาระสุดทายของชีวิต” หมายความวา ภาวะของผูทําหนังสือแสดงเจตนาอันเกิดจากการ
บาดเจ็บหรอืโรคท่ีไมอาจรกัษาใหหายไดและผูประกอบวชิาชพีเวชกรรมผูรบัผิดชอบการรักษาไดวนิจิฉัย
จากการพยากรณโรคตามมาตรฐานทางการแพทยวา ภาวะนั้นนําไปสูการตายอยางหลีกเล่ียงไมได

   ๒ “กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไป
เพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย พ.ศ. ๒๕๕๓”.
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ในระยะเวลาอันใกลจะถึงและใหหมายความรวมถึงภาวะที่มีการสูญเสียหนาที่อยางถาวรของ
เปลือกสมองใหญที่ทําใหขาดความสามารถในการรับรูและติดตอสื่อสารอยางถาวร โดยปราศจาก
พฤติกรรมการตอบสนองใด ๆ ที่แสดงถึงการรับรูได จะมีเพียงปฏิกิริยาสนองตอบอัตโนมัติเทานั้น 
  การใหความหมายเก่ียวกับวาระสุดทายของชีวิต กฎหมายบัญญัติเปนกรอบหรือแนวทางไว
เทานั้น ในทางปฏิบัติแพทยเจาของไข จะเปนผูประเมินตามหลักวิชาทางการแพทยและแจงแกญาติ 
หากญาตเิหน็พองตามทีแ่พทยอธิบาย ทกุอยางกค็งดาํเนนิการตามเจตนาทีผู่ปวยไดแสดงไวใน 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
มคีวามเหน็ตรงกนักค็งไมมปีญหา แตในกรณทีีญ่าตมิคีวามเหน็ไมตรงกนั จะฟงความเหน็ของญาตคินไหน 
ในเร่ืองน้ีกฎหมายไมไดเรียงลําดับญาติไว กฎหมายไดลําดับญาติไวเฉพาะเร่ืองการรับมรดกเทาน้ัน 
ดังนั้น ในเวชปฏิบัติ ในกระบวนการ informed consent แพทยจึงควรถามญาติที่มาสงผูปวยหรือญาติ
ที่เฝาดูแลผูปวยอยูวาเขามีอํานาจตัดสินใจแทนญาติทุกคนหรือไม หากไมสามารถตัดสินใจคนเดียวได 
แพทยควรแนะนาํใหพาญาตทิีม่อีาํนาจรวมตดัสนิใจมาพบแพทยดวย ยิง่ในสงัคมไทยทีเ่ปนครอบครวัใหญ 
มีญาติหลายคน แพทยไมอาจทราบไดเลยวา ในแตละครอบครัว ใครมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจ
แทนผูปวยที่ไมรูสึกตัว การสอบถามใหรูวาใครจะตัดสินใจได จะชวยใหไมเกิดปญหาในภายหลัง 
  แตปญหาน้ีจะงายเขา ถาผูปวยไดแสดงเจตนาไวลวงหนาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในระยะ
สดุทายของชวีติ โดยการเขียน living will ไวและหากบคุลากรทางการแพทย ไดปฏบิตัติาม living will 
กฎหมายก็ไดบญัญตัริบัรองไววา มใิหถอืวาการกระทํานัน้เปนความผดิและใหพนจากความรบัผดิทัง้ปวง 
  การพูดคุยกับญาติใหเกิดความเขาใจตามความเปนจริงจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก แตการ
พดูคยุเรือ่งดงักลาวนี ้แพทยจะตองอาศัยศิลปะในการพูดคยุกับญาติใหรูถงึความจริงของโรครายท่ีผูปวย
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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Principle of Section 12 of the National Health Act: the Right to Die Naturally

๔๒๔๒๔๒จุ ล นิิ ติ

  ๕. แพทยจะปฏิเสธการทําตาม living will ไดหรือไม โดยหลักกฎหมาย ในมาตรา ๑๒ 
ของ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ หากแพทยทําตาม living will กฎหมายไดบัญญัติรองรับไวแลววา 
การกระทําของแพทยไมมีความผิดใด ๆ แตถาจะปฏิเสธการทําตาม living will คงขึ้นอยูกับเหตุผล
ในกรณอีื่น ๆ  เชน ผูปวยไดเขียน living will ไวแลววา ไมประสงคใหใสเครื่องชวยหายใจในระยะสุดทาย
ของชีวิต แตเม่ือถึงเวลาดังกลาว ญาติไดมาบอกกับแพทยวา บุตรของผูปวยกําลังเดินทางมาจาก
ตางประเทศและเปนบุตรท่ีผูปวยมีความรักความผูกพันมาก ขอใหแพทยชวยใสเคร่ืองชวยหายใจ
เพือ่ยดืเวลาออกไปอกีระยะหนึง่เพือ่ใหบตุรไดมาพบกบับดิา เหตผุลเชนนีเ้ปนเรือ่งทีค่วรรบัฟงความเหน็
และคําขอของญาติ แตถาคําขอของญาติที่จะใหยืดการตายออกไปน้ัน เปนไปดวยความไมรูหรือขาด
เหตุผล แพทยพึงชี้แจงใหญาติไดทราบความจริงและทําตามความประสงคที่เขียนไวใน living will 
  ปญหาที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งเมื่อเร็ว ๆ  นี้ก็คือ ผูปวยอยูในระยะสุดทาย ซึ่งไม
รูสึกตัวและไมไดเขียน living will ไว ญาติ ๆ  ไดปรึกษาหารือกันแลววา ผูปวยสูงอายุแลว อยากใหทาน
ไดจากไปอยางสงบ โดยไมประสงคจะใหใชเครื่องมือตาง ๆ มาเหน่ียวรั้งไว ขอใหแพทยรักษาไปตาม
อาการ ขอใหผูปวยไดจากไปอยางสงบ แตเมื่อญาติไดแสดงตามประสงคดังกลาว กลับไดรับคําตอบจาก
ทางโรงพยาบาลวา ถาจะใหทําเชนนี้ ญาติควรนําผูปวยกลับบานไปดูแลเอง นี่คือปญหาท่ีเกิดขึ้นและ
สรางความรูสกึท่ีไมดใีหเกิดข้ึนในใจของญาต ิการสือ่สารพูดคุยทําความเขาใจกบัญาตอิยางกลัยาณมิตร
เปนเรื่องที่มีความสําคัญมากในเวชปฏิบัติ การปรึกษาหารือกันก็เพ่ือหาแนวทางที่จะทําในสิ่งท่ีดีที่สุด
สําหรับผูปวยนั่นเอง

๖. หากไดใสเครื่องชวยหายใจไปแลว และมาพบ living will ภายหลังวา ผูปวยไมตองการ
จะทําอยางไร แมทุกวันนี้จะมีกฎหมายรองรับใหบุคคลสามารถเขียน living will ไวได เพื่อแสดงเจตนา
ลวงหนาวา ตองการใหรักษาพยาบาลอยางไรในระยะสุดทายของชีวิต แตเรื่องน้ียังเปนเรื่องใหม
ในสงัคมไทย จงึยงัมแีนวปฏบิตัทิีต่างกนั ผูเขยีนขอแนะนาํวา วธิทีีด่ทีีส่ดุกค็อื เมือ่เขยีน 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 
  สวนกรณีที่ผู ปวยไดเขียนไวชัดเจนวา ไมประสงคจะใสเคร่ืองชวยหายใจ แตถาไดใส
ไปแลว มาทราบจาก living will ในภายหลังวาผูปวยไมตองการและเขียนไวดวยวาถาใสเครื่องไปแลว
ก็ให หยุดเครื่องช วยหายใจเลย แพทยจะทําตามความประสงค ที่ เขียนไว ใน l iving will
ไดหรือไม จากหลักกฎหมายดังกลาวมาแลววา ถาบุคลากรทางการแพทยไดทําตาม living will
การกระทําน้ันไมเป นความผิดใด ๆ ซึ่ง มาตรา ๑๒ วรรคสามไดเขียนไว ชัดเจน และตอง
เขาใจวากรณีที่วานี้มิใชเรื่องการทําใหตายเร็วเขา หรือการทํา active euthanasia
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บทความทางวิชาการ

๔๓๔๓๔๓ พ.ย. - ธ.ค. ๖๒

 ในเรื่องนี้คงตองทําความเขาใจใหชัดเจนวามิใชการไปหยุดการชวยเหลือท่ีเปนการ
withdraw โดยพลการ แตเปนการทําตามคําสั่งของผูปวยที่เขียนไวใน living will วาขอตายตาม
วิถีธรรมชาติ ซึ่งกฎหมายรองรับใหทําได อยางไรก็ตามการทําตามคําสั่งดังกลาวน้ี แพทยจะตอง
พูดคุยกับญาติดวยเพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันกอนที่จะปฏิบัติตามหนังสือเจตนาดังกลาว ซึ่งใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวแลว 
  กรณีที่เคยเกิดขึ้นในโรงพยาบาลเอกชนแหงหน่ึงก็คือ การรักษาในตอนแรกแพทยไดใส
เคร่ืองชวยหายใจอยูแลว ตอมาพบวาโรคทีเ่ปนอยูนัน้ไมอาจรกัษาใหหายไดและผูปวยเขาสูระยะสดุทายแลว 
ญาติจึงไดแจงใหแพทยและทางโรงพยาบาลทราบวา ผูปวยระยะสุดทายไดเขียน living will ไวแลววา 
ไมตองการใหใสเครือ่งชวยหายใจ และญาตทิกุคนก็เหน็พองกัน แตทางโรงพยาบาลยนืยนัวา หยุดเครือ่ง
ไมไดเพราะไมมีกฎหมายใหอํานาจไว กลายเปนขอพิพาทกันระหวางทางโรงพยาบาลกับญาติ ซึ่งไม
ทราบวา การไมทาํตามประสงคของผูปวยและญาต ิเปนเพราะมเีหตุผลอะไรแอบแฝงอยู เพราะคารกัษา
พยาบาลในระยะสุดทายของชีวิตนี้เปนจํานวนเงินที่สูงมาก กรณีเชนนี้ควรจะใหความสําคัญกับเจตนา
ของผูปวยและญาติมากกวาการอางเหตุผลอื่น สําหรับการหยุดเครื่องชวยหายใจนั้นอาจจะใชวิธี
ลดอัตราสวนลงมาเรื่อย ๆ และใหการดูแลแบบประคับประคองควบคูไปก็จะชวยใหผูปวยไดจากไป
อยางสงบ
  อยาลืมวา ระยะสุดทายของชีวิต เปนหนทางท่ีทุกคนจะตองพบกับภาวะเชนนั้น และถาเรา
ไมประสงคจะใหใครมาพันธนาการตัวเราดวยเครื่องมือตาง ๆ  ก็ควรจะเขาใจในจิตใจของผูอื่น และชวย
ใหเขาไดจากไปอยางสงบในระยะสุดทายของชีวิต

๗. การแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๑๒ ผูปวยจะยังคง

ไดรบัการดแูลตอไปหรอืไม คนสวนหนึง่ยงัมคีวามสงสยัอยูวา ถาเขยีน living will ปฏเิสธการใชเครือ่งมือ
มายืดความตายดังกลาว ผูปวยจะยงัคงไดรับการดูแลตอไปหรือไม 
  ผูปวยที่อยูในระยะสุดทาย แมแพทยจะไมสามารถใหการรักษาใหหายจากโรคได แตโดย
จริยธรรมแหงวิชาชีพ ยังคงใหการดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) เพื่อใหผูปวยจากไป
อยางสงบ ซึ่งตามนิยามที่เขียนไวในกฎกระทรวงก็ไดบัญญัติเรื่องดังกลาวไวดังนี้ 
  “บริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพื่อยุติ
การทรมานจากการเจ็บปวย” หมายความวา วิธีการที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมนํามาใชกับผูทํา
หนงัสอืแสดงเจตนาเพ่ือประสงคจะยืดการตายในวาระสุดทายของชีวติออกไป โดยไมทาํใหผูทาํหนังสอื
แสดงเจตนาพนจากความตายหรือยุติการทรมานจากการเจ็บปวย ทั้งนี้ ผูทําหนังสือแสดงเจตนายังคง
ไดรับการดูแลรักษาแบบประคับประคอง 
  การดแูลแบบประคบัประคอง หรอื palliative care คอืการดแูลครอบคลมุทกุดาน นอกจากการ
ดแูลทางการแพทย ยงัรวมถงึการดแูลดานจติใจผูปวย และพดูคยุกบัญาตเิพือ่ใหเกดิความเขาใจรวมกัน

39-44-MAC6.indd   4339-44-MAC6.indd   43 5/5/20   11:26 AM5/5/20   11:26 AM

creo




หลักการมาตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ. สุขภาพแห�งชาติ คือ สิทธิท่ีจะขอตายตามธรรมชาติ   
Principle of Section 12 of the National Health Act: the Right to Die Naturally

๔๔๔๔๔๔จุ ล นิิ ติ

  ศาสตราจารย แพทยหญิงสุมาลี  นิมมานนิตย ไดเคยกลาวไววา๓

  “หลักการสาํคัญของ palliative care คอื 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
ใหตายเรว็ขึน้ แตกไ็มไดยือ้ความตายออกไปเรือ่ย ๆ และก็ไมไดทอดทิง้ผูปวยแตอยางใด เพราะการรกัษา
แบบประคับประคองหรือ palliative care ยังคงกระทําอยู แมผูปวยจะอยูในวาระสุดทายของชีวิต 
ซึ่งไมอาจรักษาโรคใหหายไดแลว แตยังสามารถชวยดูแลอาการควบคุมความเจ็บปวด ดูแลทั้งรางกาย
และจิตใจ ใหผูปวยไดจากไปอยางสงบ เหมือนเปนแสงสุดทายในความมืด

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