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สิทธิมนุษยชนในทางการแพทย์  

 
 ร่างท่ีนอนอยูใ่นห้อง ICU ของโรงพยาบาลเอกชน มีสายระโยงระยางหอ้ยอยูใ่นทุกทุกส่วนของ
อวยัวะท่ีเป็นช่องทางเขา้และออกของร่างกาย มีเคร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์เป็นจอภาพท่ีแสดงผลการ
ท างานของร่างกาย ต่อสายเขา้กบัอวยัวะหลายแห่งของร่างกาย มีถุงใส่ของเหลวแขวนอยูก่บัเสาขา้งเตียง
พร้อมสายยางหอ้ยลงมาท่ีแขน เป็นร่างท่ีนอนแน่น่ิงมานานหลายปีแลว้ โดยไม่สามารถตอบสนองต่อส่ิง
ภายนอกไดเ้ลย ไม่ไดย้นิเสียงใดๆ ออกจากปาก ไม่มีการเคล่ือนไหวร่างกายใหเ้ห็น มีเพียงเสียงลมหายใจ
ท่ีดงัออกมาจากเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ยดึติดอยูก่บัจมูกและปาก และมีเพียงญาติท่ีมาหามาพดูคุยอยูค่น
เดียวทุกเชา้เยน็ ท าให้รู้วา่ เขายงัมีชีวติอยู ่และมีชีวติอยูเ่พื่อรอวนัตายเท่านั้น ไม่มีโอกาสท่ีจะกลบัฟ้ืน
กลบัคืนมาใชชี้วติไดอ้ยา่งคนปกติทัว่ไป 
 สภาพเช่นน้ี ไม่ต่างไปจากตุก๊ตาหรือตน้ไม ้ท่ีเล้ียงเอาไวดู้เล่นทุกเชา้เยน็ ก่อนไปท างานและหลงั
เลิกงาน การมีชีวติอยูใ่นสภาพเช่นน้ี จะมีความหมายอะไรกบัชีวติ เป็นการอยูอ่ยา่งไร้ศกัด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย ์   
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มีบทบญัญติัรับรองและคุม้ครองศกัด์ิศรี
ของความเป็นมนุษยไ์วใ้นมาตรา 4 ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล 
ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง  

การมีชีวติอยูเ่หมือนเป็นตุก๊ตาของเล่น หรือเป็นเหมือนตน้ไมท่ี้มีเพียงลมหายใจ  เป็นชีวิตท่ีไม่
สามารถตอบสนองหรือรับรู้ส่ิงใดๆ รอบตวัได ้ การมีชีวิตเช่นน้ี เป็นส่ิงท่ีสมควรส าหรับมนุษยแ์ลว้หรือ 
เป็นการอยูอ่ยา่งมีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยต์ามรัฐธรรมนูญหรือไม่  

การยดืชีวติของคนให้ด ารงอยูเ่พียงลมหายใจจากเคร่ืองมือสมยัใหม่ท่ีประดิษฐคิ์ดคน้ข้ึนมา เพียง
เพื่อใหเ้ห็นวา่ ยงัมีชีวิตอยู ่นั้น จะท าไปเพื่ออะไร จะมีความหมายอะไรกบัทั้งคนป่วยและญาติท่ียงัมีชีวติ
อยู ่เคยถามผูป่้วยวา่อยากมีสภาพอยา่งนั้นหรือไม่ เคยถามตวัเองบา้งไหมวา่ ถา้ตอ้งอยูใ่นสภาพเช่นนั้น ยงั
ตอ้งการมีชีวติอยูต่่อไปหรือไม่  

นอกจากความทุกขท์รมานจากสภาพอนัไม่พึงประสงคแ์ลว้ ค่าใชจ่้ายทางการแพทยเ์พื่อรักษาชีวติ
ใหเ้ป็นเหมือนตุก๊ตาเหมือนตน้ไม ้ยงัมีจ านวนสูงมาก เป็นหลกัแสนหรือลา้นบาทต่อเดือน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บั
ความหรูหราของโรงพยาบาล  ยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอีกมากมาย  รวมถึงสภาพจิตใจของทั้ง
ผูป่้วยและญาติ ท่ีอยูใ่นภาวะของความทุกขท์รมานตลอดเวลา  
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ในส่วนของโรงพยาบาลท่ีด าเนินกิจการในเชิงธุรกิจ ท่ีตอ้งแสวงหาก าไรสูงสุดการใหบ้ริการใน
ธุรกิจการรักษาพยาบาล  ทุกนาทีของการมีชีวติอยูข่องผูป่้วย คือผลประโยชน์ตอบแทนท่ีโรงพยาบาลจะ
ไดรั้บ การใชว้ชิาชีพช่วยยดืชีวติมนุษย ์เป็นการใหบ้ริการท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัโรงพยาบาลเป็นจ านวนมาก 
และไม่มีความเส่ียงจากการรักษา ยิง่คนไขอ้ยูใ่นสภาพเช่นน้ีนานๆ ญาติเองก็หมดความหวงั แถมยงัตอ้ง
จ่ายค่ารักษาพยาบาลอยา่งต่อเน่ือง หากเกิดความผดิพลาดใดๆ ท าใหผู้ป่้วยเสียชีวติ คงไม่มีญาติคนใดจะ
คิดเอาความกบัทางโรงพยาบาล 

ค่าใชจ่้ายในการยดืชีวติ ไม่เพียงเป็นภาระของญาติผูป่้วยเท่านั้น แต่ยงัท าใหผู้ป่้วยรายอ่ืนท่ี
สมควรไดรั้บการรักษา ขาดโอกาสไปดว้ย   

ดว้ยเหตุน้ี จึงไดมี้แนวคิดท่ีจะยติุการรักษาท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยดืชีวติออกไปโดยไม่มีทางรักษาให้
ผูป่้วยหายจากโรค กลบัมาใชชี้วติเหมือนหรือไดใ้กลเ้คียงกบัคนปกติ โดยมีการตรากฎหมายใหบุ้คคล
แสดงเจตนาท่ีจะปฏิเสธการรักษาในวาระสุดทา้ยของชีวติ (Living Will) ได ้
 
พระราชบัญญตัิสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550  
 สาระส าคญัของกฎหมายฉบบัน้ี อยูท่ี่มาตรา 12  
 “บุคคลมีสิทธิท าหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยดื
การตายในวาระสุดทา้ยของชีวติตน หรือเพื่อยติุการทรมานจากการเจบ็ป่วยได ้
 การด าเนินการตามหนงัสือแสดงเจตนาตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 
 เม่ือผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสาธารณสุขไดป้ฏิบติัตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหน่ึงแลว้มิใหถื้อ
วา่การกระท านั้นเป็นความผิดและใหพ้น้จากความรับผิดทั้งปวง” 
 ความจริงแลว้ บุคคลยอ่มมีสิทธิท่ีปฏิเสธการรักษาอยูแ่ลว้ ไม่วา่จะเป็นการรักษาตามปกติทัว่ไป
หรือการรักษาในวาระสุดทา้ยของชีวติก็ตามเพราะบุคคลยอ่มมีสิทธิในเน้ือตวัและร่างกาย อนัเป็นสิทธิขั้น
พื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 32)  

บุคคลท่ีเจบ็ป่วย หากไม่ประสงคจ์ะรับการรักษา ยอ่มเป็นสิทธิส่วนบุคคลท่ีไม่มีใครบงัคบัได ้
หรือแมเ้ขา้รับการรักษา ก็ยงัสามารถปฏิเสธการรักษาบางอยา่งได ้เช่น ไม่ตอ้งการใหห้มอฉีดยา ไม่วา่จะ
ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม หากคนไขแ้จง้ความประสงคต่์อหมอแลว้ คงไม่มีหมอคนใดกลา้ฉีดยาใหค้นไข ้
เพราะอาจเป็นความผดิฐานท าร้ายร่างกาย หรือหากคนไขก้ลวัเขม็ เกิดช๊อคหรือหวัใจวายตายไปจากการ
ฉีดยา หมอก็อาจมีความผดิฐานท าร้ายร่างกายหรือท าใหค้นตายได ้ 
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สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลท่ีจะไม่รับการรักษา มีขอ้ยกเวน้ไดต้ามพระราชบญัญติัการแพทย์
ฉุกเฉิน 2551 ท่ีแมจ้ะบญัญติัเพื่อใหแ้พทยรั์กษาผูป่้วยฉุกเฉินโดยไม่ใหค้  านึงถึงค่าใชจ่้าย แต่ผลจาก
กฎหมายดงักล่าว ท าใหแ้พทยมี์ตอ้งใหก้ารรักษาผูป่้วยฉุกเฉินทนัทีทนัใดเพื่อใหผู้ป่้วยพน้จากอนัตรายจาก
ความเจบ็ป่วยท่ีไดรั้บโดยฉุกเฉิน  

แมบ้ญัญติัดงักล่าวจะไม่มีความจ าเป็นส าหรับผูป่้วย เพราะเป็นการบญัญติัรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ท่ีมีอยูแ่ลว้ ก็ตาม แต่บทบญัญติัดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อแพทยท่ี์ไม่รักษาผูป่้วยตามเจตนาของผูป่้วยท่ี
แสดงไวต้ามกฎหมายฉบบัน้ี กล่าวคือ แพทยห์รือบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีปฏิบติัตามหนงัสือแสดงเจตนา
ของผูป่้วยแลว้ จะหลุดพน้จากความรับผดิทั้งปวง  

กฎหมายฉบบัน้ี จึงเป็นกฎหมายท่ีคุม้ครองแพทยแ์ละบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง แต่กลบัปรากฎวา่ มี
แพทยบ์างกลุ่ม ต่อตา้นกฎหมายฉบบัน้ี โดยอา้งวา่ กฎหมายไม่ชดัเจน การปฏิบติัตามกฎหมายอาจมี
ปัญหาในทางปฏิบติั  

หากพิจารณาเน้ือหาของกฎหมายใหร้อบคอบแลว้ จะเห็นวา่ บทบญัญติัมาตรา12 ของ
พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ ดงักล่าว มีความชดัเจนและสามารถปฏิบติัได ้อยา่งไรก็ตาม กฎกระทรวง
ท่ีออกตามมาตรา 12 ของกฎหมายดงักล่าว ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของถอ้ยค าในกฎหมายไว ้ดงัน้ี  

“หนังสือแสดงเจตนา” หมายความวา่ หนงัสือซ่ึงบุคคลแสดงเจตนาไวล่้วงหนา้วา่ไม่ประสงคจ์ะ
รับบริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยดืการตายในวาระสุดทา้ยของชีวติตนหรือเพื่อยุติการทรมานจาก
การเจบ็ป่วย 

“บริการสาธารณสุขทีเ่ป็นไปเพยีงเพือ่ยดืการตายในวาระสุดท้ายของชีวติหรือเพือ่ยุติการทรมาน
จากการเจ็บป่วย” หมายความวา่ วธีิการท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมน ามาใชก้บัผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนา
เพื่อประสงคจ์ะยดืการตายในวาระสุดทา้ยของชีวิตออกไป โดยไม่ท าใหผู้ท้  าหนงัสือแสดงเจตนาพน้จาก
ความตายหรือยติุการทรมานจากการเจบ็ป่วย ทั้งน้ี ผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนายงัคงไดรั้บการดูแลรักษาแบบ
ประคบัประคอง 

“วาระสุดท้ายของชีวติ” หมายความวา่ภาวะของผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนาอนัเกิดจากการบาดเจบ็
หรือโรคท่ีไม่อาจรักษาใหห้ายไดแ้ละจากการพยากรณ์โรคตามมาตรฐานทางการแพทยเ์ห็นวา่ ภาวะนั้น
น าไปสู่การตายอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นระยะเวลาอนัใกลจ้ะถึง และใหร้วมถึงภาวะของผูท้  าหนงัสือแสดง
เจตนาท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัตามมาตรฐานทางการแพทยว์า่มีการสูญเสียหนา้ท่ีอยา่งถาวรของเปลือกสมอง
ใหญ่ท่ีท าใหข้าดความสามารถในการรับรู้และติดต่อส่ือสารอยา่งถาวร โดยปราศจากพฤติกรรมการ
ตอบสนองใดๆ ท่ีแสดงถึงการรับรู้ไดจ้ะมีเพียงปฏิกิริยาสนองตอบอตัโนมติัเท่านั้น (PVS) 
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“การทรมานจากการเจ็บป่วย” หมายความวา่ความทุกขท์รมานทางกายหรือทางจิตใจของผูท้  า
หนงัสือแสดงเจตนาอนัเกิดจากการบาดเจบ็หรือจากโรคท่ีไม่อาจรักษาใหห้ายได ้

ค าจ ากดัความตามกฎกระทรวงดงักล่าว  ยงัคงเป็นภาษาทางการท่ีไม่ไดใ้หค้วามชดัเจนในการ
ปฏิบติัแต่อยา่งใด  

หนงัสือแสดงเจตนา  กฎหมายบงัคบัใหต้อ้งท าเป็นหนงัสือ  จึงไม่สามารถสั่งเสียดว้ยวาจาได ้ 
ในทางกฎหมายการท าเป็นหนงัสือนั้น ผูท้  าจะตอ้งเป็นผูล้งลายมือช่ือในหนงัสือดว้ยตนเอง ในกรณีท่ีไม่
อาจลงช่ือได ้ก็ยอ่มใชพ้ิมพล์ายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือได ้โดยตอ้งมีพยานรับรอง 2 คน ตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 9 

“เม่ือมีกิจการอนัใดซ่ึงกฎหมายบงัคบัใหท้  าเป็นหนงัสือ บุคคลผูจ้ะตอ้งท าหนงัสือไม่จ  าเป็นตอ้ง
เขียนเอง แต่หนงัสือนั้น ตอ้งลงลายมือช่ือของบุคคลนั้น  

ลายพิมพน้ิ์วมือ แกงได ตราประทบั หรือเคร่ืองหมายอ่ืนท านองเช่นวา่นั้น ท่ีท าลงในเอกสารแทน
การลงลายมือช่ือ หากมีพยานลงลายมือช่ือรับรองไวด้ว้ยสองคนแลว้ ใหถื้อเสมือนกบัลงลายมือช่ือ 

ความในสองวรรคไม่ใชบ้งัคบัแก่การลงลายพิมพน้ิ์วมือ แกงได ตราประทบั หรือเคร่ืองหมายอ่ืน
ท านองเช่นวา่นั้น ซ่ึงท าลงในเอกสารท่ีท าต่อหนา้พนกังานเจา้หนา้ท่ี”  

นอกจากน้ี กฎหมายมิไดบ้งัคบัเร่ืองแบบของหนงัสือแสดงเจตนา  ฉะนั้น  ไม่วา่จะท าในรูปแบบ
ใด ถา้เป็นหนงัสือก็ใชไ้ดท้ั้งส้ิน เช่น ท าเป็นจดหมาย ท าเป็นบนัทึก หรือจะเขียนติดฝาผนงัเอาไวก้็ได ้  

เคยมีชาวต่างชาติ ใชว้ธีิสักเป็นตวัอกัษรท่ีหนา้อกวา่ ไม่ให้ป๊ัมหวัใจ ซ่ึงถือเป็นการแสดงเจตนา
อยา่งหน่ึง  แต่ถา้เคร่งครัดตามกฎหมาย อาจมีปัญหาไดว้า่ ไม่ใช่หนงัสือ เพราะไม่ไดล้งลายมือช่ือ แต่
ในทางปฏิบติัจริงๆ หากถึงขั้นท่ีเขาลงทุนสักลงบนเน้ือตวัร่างกายแลว้ หมอก็ไม่น่าจะฝืนเจตนา  

การท่ีกฎหมายมิไดก้ าหนดแบบแห่งการท าหนงัสือไว ้ การท าหนงัสือแสดงเจตนาจึงไม่
จ  าเป็นตอ้งมีพยานลงช่ือรับรองไว ้ แมค้  าแนะน าของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  จะแนะน าใหมี้พยาน
รับรู้หรือรู้เห็นดว้ย แต่ถา้ไม่มีก็ไม่ท  าใหก้ารแสดงเจตนานั้นเสียไป   
 การท าหนงัสือแสดงเจตนา กฎหมายมิไดบ้ญัญติัเร่ืองอายไุว ้จึงตอ้งพิจารณาวา่ หนงัสือแสดง
เจตนาน้ี เป็นนิติกรรมหรือไม่ หากเป็นนิติกรรมจะท าไดเ้องเม่ือบรรลุนิติภาวะ ซ่ึงโดยหลกัคือ อายคุรบ 20 
ปีบริบูรณ์  อยา่งไรก็ตาม ในประเด็นน้ี ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ไดใ้หค้  าแนะน าใหใ้ช้
เกณฑอ์ายุ ๑๘ ปี ตามประกาศสิทธิผูป่้วย กล่าวคือ ผูท่ี้มีอายคุรบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ มีสิทธิท าหนงัสือน้ี แต่
หากเป็นผูเ้ยาวท่ี์มีอายตุ  ่ากวา่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ท่ีตอ้งการท าหนงัสือแสดงเจตนา จะตอ้งไดรั้บความยนิยอม
จากบิดา มารดา ผูป้กครองหรือผูอุ้ปการะเล้ียงก่อน ทั้งน้ีควรเปิดโอกาสใหผู้เ้ยาวมี์ส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเท่าท่ีสามารถท าไดด้ว้ย 
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 ค  าแนะน าดงักล่าว น่าจะมีปัญหาทางกฎหมายอยูบ่า้ง ดงัท่ีกล่าวมาแลว้วา่ หนงัสือแสดงเจตนา 
เป็นนิติกรรมหรือไม่ ถา้เป็นนิติกรรม ประกาศของส านกังานสุขภาพแห่งชาติ ไม่น่าจะขดักบักฎหมายได ้ 
อยา่งไรก็ตาม และยงัตอ้งพิจารณาต่อไปอีกวา่ การท าหนงัสือแสดงเจตนาน้ี เป็นการท่ีตอ้งท าเฉพาะตวั
หรือไม่ ถา้ใช่ ผูท้  าหนงัสือยอ่มตอ้งตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง  บิดามารดาหรือผูป้กครองไม่อาจท าแทนได ้
แมจ้ะเป็นผูเ้ยาวห์รืออายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ตามประกาศสิทธิผูป่้วยก็ตาม  

บริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยดืการตายในวาระสุดทา้ยของชีวติ หรือเพื่อยติุการทรมาน 
จากการเจบ็ป่วยท่ีผูท้  าหนงัสือปฏิเสธไว ้ ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ไดอ้ธิบายไวว้า่ ไดแ้ก่ 
การรักษาท่ีเกินความจ าเป็น (Futile treatment) หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวติของผูท้  าหนงัสือ
แสดงเจตนาในระยะยาว แต่อาจมีผลเพียงช่วยยดืการตายออกไปเท่านั้น 
 การท าหนงัสือแสดงเจตนาน้ีไม่ไดท้  าใหผู้ท้  าหนงัสือถูกละทิ้ง หรือไม่ไดรั้บการดูแลจากผู ้
ประกอบวชิาชีพดา้นสาธารณสุขหรือเจา้หนา้ท่ีของสถานบริการสาธารณสุขแต่อยา่งใด ผูท้  าหนงัสือแสดง
เจตนายงัคงไดรั้บการดูแลรักษาแบบประคบัประคอง(Palliative care) 
 
 วาระสุดทา้ยของชีวิต ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ไดอ้ธิบายไวว้า่  เป็นภาวะความ
เจบ็ป่วยท่ีมีลกัษณะทรุดลงตามล าดบัอยา่งมิอาจหลีกเล่ียงได(้Inevitably progressive) หรือเป็นผูป่้วยระยะ
สุดทา้ย ซ่ึงไม่สามารถรักษาใหมี้อาการฟ้ืนคืนดีได ้แต่อาจช่วยใหบ้รรเทาอาการของโรคเพียงชัว่คราว
เท่านั้น ภาวะดงักล่าวจะน าไปสู่ความตายอยา่งมิอาจเล่ียงไดภ้ายในเวลาไม่นานนกั เช่น จะเสียชีวติภายใน
เวลาไม่ก่ี วนั สัปดาห์ หรือไม่ก่ีเดือนแลว้เเต่ความรุนเเรงของโรค ซ่ึงผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมท่ี
รับผดิชอบการรักษาสามารถพยากรณ์โรคไดเ้อง แต่ในบางกรณีอาจตอ้งขอความเห็นจากแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญท่านอ่ืนดว้ย จึงไม่อาจก าหนดเกณฑก์ารพิจารณาวาระสุดทา้ยของชีวิตท่ีชดัเจนลงไปได ้ตอ้ง
พิจารณาเป็นกรณีๆไป  

นอกจากน้ีกฎกระทรวงยงัให้ถือวา่ สภาพผกัถาวร (Persistent/ permanent vegetative state ‟ 
PVS) หรือท่ีคนทัว่ไปเรียกวา่เจา้ชายนิทราหรือเจา้หญิงนิทราเป็นวาระสุดทา้ยของชีวิตดว้ย เน่ืองจาก 
กฎหมายเห็นวา่สภาพผกัถาวรน้ีผูป่้วยไม่สามารถมีชีวติอยูไ่ดด้ว้ยตวัเอง ตอ้งพึ่งพาเคร่ืองมือทางการ 
แพทยใ์นการพยงุชีวติไว ้การท่ีจะใชชี้วติอยูแ่บบนั้นเป็นการลดทอนศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยล์งไป ทั้งยงั
ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายและเป็นภาระต่อญาติ 
 การทรมานจากการเจบ็ป่วย  ไดรั้บการอธิบายวา่  ความเจ็บป่วยจดัเป็นอาการผิดปกติท่ีไดจ้ากค า
บอกกล่าวของผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนา ความเจบ็ป่วยจึงเป็นความรู้สึกส่วนตวัของแต่ละบุคคล ควร
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ยอมรับวา่มีความเจบ็ป่วยจริง ถา้ผูน้ั้นระบุวา่อาการท่ีมีคือความเจบ็ป่วย แต่อยา่งไรก็ตามการพิจารณาเร่ือง
น้ีจะตอ้งค านึงถึงสภาพและความประสงคข์องผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนาเป็นกรณีๆไปดว้ย 

ตวัอยา่งของภาวะความทุกขท์รมานทางกายหรือทางจิตใจ ท่ีเกิดจากการบาดเจบ็หรือโรคท่ีไม่อาจ 
รักษาใหห้ายหรือบรรเทาลดนอ้ยลงพอท่ีจะท าใหคุ้ณภาพชีวติดีข้ึน เช่น การเป็นอมัพาตส้ินเชิงตั้งแต่คอลง
ไป โรคสมองเส่ือม โรคท่ีมีความผดิปกติของระบบกลา้มเน้ือและขอ้ท่ีมีสาเหตุจากความผดิปกติทาง
พนัธุกรรม โรคมะเร็ง หรือโรคเร้ือรังอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถรักษาใหห้ายได ้เป็นตน้  

นอกจากน้ี  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ยงัไดอ้ธิบายความหมายของถอ้ยค าอ่ืนๆ ท่ีบญัญติัไว้
ในกฎหมายอีก ดงัน้ี  
 ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสาธารณสุข หมายความวา่ ผูป้ระกอบวชิาชีพตามกฎหมายวา่ดว้ย 
สถานพยาบาล 

ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสาธารณสุขตามกฎกระทรวงน้ี ไดแ้ก่ แพทย ์พยาบาล ทนัตแพทย ์เภสัชกร 
นกักายภาพบ าบดั นกัเทคนิคการแพทย ์หรือผูป้ระกอบวชิาชีพตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม หมายความวา่ ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ย 
วชิาชีพเวชกรรม 

ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมตามกฎกระทรวงน้ี ไดแ้ก่ แพทยท่ี์ดูแลรักษาผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนา 
 

ความกงัวลของแพทย์ซ่ึงต้องปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนา  
 เป็นความกงัวลของแพทยบ์างคนท่ีไม่กลา้ท าตามหนงัสือแสดงเจตนา เน่ืองจากกลวัถูกฟ้องร้อง
จากญาติคนไข ้ซ่ึงพอจะประมวลไดด้งัน้ี  

1.  เร่ืองความสามารถของผูท้  าหนงัสือ (Capacity)  ความสามารถของบุคคลท่ีจะท านิติกรรมอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึง เราจะแน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่ขณะท าหนงัสือแสดงเจตนา มีสติสัมปชญัญะครบถว้น ไม่อยูใ่น
ภาวะอนัอาจถือวา่ท าใหไ้ม่สามารถท านิติกรรมได ้เช่น ภาวะวกิลจริตชัว่คราว เครียดรุนแรง ซ่ึงการท่ีจะ
ถือวา่หนงัสือแสดงเจตนาสามารถน ามาใชป้ฏิบติัตามได ้ตอ้งใหแ้น่ใจเสียก่อนวา่เกณฑใ์นการท าหนงัสือ
ดงักล่าวถูกตอ้งและถูกแบบ  

ประเด็นน้ี น่าจะเป็นการกงัวลเกินเหตุของแพทย ์หรืออาจเป็นขอ้อา้งของแพทย ์เพราะใน
เบ้ืองตน้ แพทยไ์ม่มีหนา้ท่ีตอ้งตรวจสอบวา่ หนงัสือแสดงเจตนาท าในขณะมีสติสัมปชญัญะสมบูรณ์
หรือไม่  เวน้แต่จะมีเหตุอนัควรสงสัยหรือมีขอ้โตแ้ยง้จากญาติผูป่้วย  หากแพทยก์งัวลจนไม่กลา้ปฏิบติั
ตามหนงัสือแสดงเจตนา  ทั้งๆ ท่ีไม่มีเหตุอนัควรสงสัย จะก่อใหเ้กิดปัญหาท่ีตามมาอีกมาก เช่น หาก
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ภายหลงัพิสูจน์ไดว้า่  ผูป่้วยท าหนงัสือแสดงเจตนาในขณะท่ีมีสติสัมปชญัญะสมบูรณ์  แพทยจ์ะตอ้ง
รับผดิชอบต่อส่ิงท่ีไดก้ระท าไปแลว้อยา่งไรบา้ง    
 2.  เร่ืองเก่ียวกบัการจดัการขอ้มูล การแจกจ่ายขอ้มูลไปยงัสถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล
ไม่วา่จะเป็นรัฐหรือเอกชน การเขา้ถึง เช่ือมโยงขอ้มูลยงัไม่มีระบบรองรับ ดงันั้นการท่ีจะด าเนินการเพื่อ
ตอบวตัถุประสงคข์องกฎหมายเร่ืองน้ีได ้จึงเป็นเร่ืองค่อนขา้งซบัซอ้นและยากท่ีจะปฏิบติัใหไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 ขอ้กงัวลน้ี  ไม่มีเหตุผล เพราะแพทยจ์ะหยดุการรักษาเม่ือปรากฏวา่มีหนงัสือแสดงเจตนามา
แสดงต่อแพทยเ์ท่านั้น แพทยไ์ม่มีหนา้ท่ีตอ้งไปขวนขวายหาขอ้มูลหลกัฐานจากท่ีใด  
 3.  ประเด็นความไม่แน่นนอน โดยหลกัจะเป็นเร่ืองการน ากฎหมายมาใชจ้ริง เน่ืองจากแพทยต์อ้ง
เป็นคนวินิจฉยัและลงความเห็นเองวา่ การกระท าท่ีจะท าต่อไปน้ี เป็นไปในทางเกินไป / ฟุ่มเฟือย หรือไม่ 
เพราะถา้เกิดคนไขเ้สียชีวติเพราะแพทยไ์ม่ไดใ้หก้ารรักษาอยา่งใดอยา่งหน่ึง อาจถือวา่เป็นความผดิไปได ้
(เช่นละเลยไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี...เป็นตน้) 
 นอกจากนั้น โดยทัว่ไปแลว้ ตวัแพทยเ์องอาจไม่อยากท าตามค าสั่งคนไข ้เน่ืองจากเป็นการขดัต่อ
จรรยาบรรณวชิาชีพกเ็ป็นได ้(บางคนอาจรู้สึกไม่อยากสั่งใหถ้อดเคร่ืองช่วยหายใจ เพราะรู้สึกวา่เป็นการ
ท าใหค้นไขเ้สียชีวติ เป็นคนฆ่าเอง เป็นตน้) และยงัมีกรณีท่ีแมมี้หนงัสือแสดงเจตนา แต่บรรดาญาติพี่นอ้ง
คดัคา้น แพทยก์จ็ะล าบากใจ ตดัสินใจไม่ถูกระหวา่งจะถอดหรือไม่ถอดดี เพราะถา้ถอดก็กลวัโดนญาติๆ
ฟ้อง เป็นตน้  เท่ากบัวา่ สิทธิและความประสงคข์องผูป่้วยท่ีตอ้งการจะเสียชีวติอยา่งสงบ อยา่งมีศกัด์ิศรี 
ไม่ใช่มีสายโยงเตม็ตวั เจาะพรุนไปทุกส่วน ถูกละเมิดอยา่งร้ายแรง ซ่ึงในกรณีน้ีคนไขจ้ะมาฟ้องเรียกความ
เสียหายท่ีมาละเมิดตนก็เป็นไปไม่ได ้เน่ืองจากเสียชีวติไปแลว้ และผูอ่ื้นจะมาฟ้องเรียกสิทธิ เรียก
ค่าเสียหายกไ็ม่ได ้
 ความกงัวลในประเด็นน้ี น่าจะเป็นเป็นการกลวัเกินเหตุ  ประการแรก การวนิิจฉยัเร่ืองใดๆ 
ในทางการแพทย ์ยอ่มเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของแพทยอ์ยูแ่ลว้  ไม่วา่จะมีหนงัสือแสดงเจตนาตามกฎหมาย
ฉบบัน้ีหรือไม่  และไม่วา่จะมีกฎหมายฉบบัน้ีหรือไม่  
 การวนิิจฉยัสภาพของผูป่้วยก็ดี การด าเนินการทางการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลผูป่้วย  ยอ่มเป็น
หนา้ท่ีของแพทยโ์ดยตรงอยูแ่ลว้ บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีความรู้ทางการแพทย ์ไม่อาจใหค้วามเห็นหรือวินิจฉยั
ใดๆ ได ้แต่เม่ือกฎหมายฉบบัน้ีใชบ้งัคบัและแพทยไ์ดท้  าตามหนงัสือแสดงเจตนาโดยสุจริต แพทยจ์ะ
ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายใหพ้น้จากความรับผดิทั้งปวง  
 กฎหมายฉบบัน้ี แมจ้ะดูเหมือนใหสิ้ทธิผูป่้วย แต่เป็นกฎหมายท่ีคุม้ครองแพทย ์ 
สิทธิปฏิเสธการรักษา (Living will) กบัการุณยฆาต (Mercy Killing)  
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 สิทธิปฏิเสธการรักษา เป็นคนละบริบทกบัการุณยฆาต แมอ้าจจะคลา้ยกนัในบริบทท่ีเก่ียวกบั
ความตาย แต่โดยเน้ือแทแ้ลว้ต่างกนัอยา่งส้ินเชิง  

สิทธิปฏิเสธการรักษา เป็นเพียงการไม่ยอมรับการรักษาเพียงเพื่อยดืชีวติ แต่ไม่มีโอกาสท่ีจะหาย
จากความเจบ็ป่วยได ้ไม่มีการท าลายชีวติ เป็นเพียงการปล่อยใหผู้ป่้วยจากไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีส่ิง
แปลกปลอมหรือส่ิงนอกเหนือธรรมชาติ คือเคร่ืองมือทางการแพทยต่์างๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งการมีชีวิตอยูใ่น
วาระสุดทา้ยของชีวิต (Passive Euthanasia) 

การปฏิเสธการรักษาในวาระสุดทา้ย มิไดห้มายความวา่ แพทยห์รือบุคลากรทางการแพทยท่ี์
เก่ียวขอ้ง จะหมดหนา้ท่ีไม่มาดูแลคนป่วยเลย ในทางตรงกนัขา้ม บุคลากรทางการแพทยย์งัมีหนา้ท่ี
ช่วยเหลือทุกวถีิทางใหผู้ป่้วยไดจ้ากไปอยา่งสงบตามธรรมชาติ และจากไปโดยไม่มีความห่วงกงัวลใดๆ 
จากไปภายใตบ้รรยากาศท่ีสบายๆ ไมเ่คร่งเครียด  

ในความเป็นจริงแลว้  การมีชีวติอยูภ่ายใตเ้คร่ืองมือทางการแพทยท่ี์เตม็ไปดว้ยสายระโยงระยาง 
มิไดห้มายความวา่ จะสามารถยดืชีวติผูป่้วยไดน้านเสมอไป ในบางกรณีกลบัพบวา่ การถอดเคร่ืองมือ
ต่างๆ ออกจากตวั แลว้พาผูป่้วยกลบัไปอยูท่ี่บา้น ในบรรกาศท่ีผูป่้วยคุน้เคย ไดอ้ยูก่บับุคคลในครอบครัว  
ผูป่้วยหลายรายกลบัมีชีวติอยูไ่ดน้านและมีชีวติอยูอ่ยา่งมีคุณค่า อยูอ่ยา่งมีความสุขท่ามกลางคนใกลชิ้ดท่ี
ไดเ้ห็นหนา้กนัทุกวนั 

การอยูใ่นโรงพยาบาล โดยมีสายระโยงระยางเตม็ตวั พยาบาลท่ีดูแลก็เพียงท าหนา้ท่ี ไม่ใช่คนใน
ครอบครัวท่ีจะรู้ใจกนัมากกวา่ ในสภาพเช่นนั้น คนป่วยน่าจะเกิดความเครียดมากกวา่การไดอ้ยูท่ี่บา้น ได้
อยูใ่นบรรยากาศท่ีคุน้ชิน  

ศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงสุมาลี นิมมานนิตย ์ ไดอ้ธิบายถึงภาวะของคนใกลต้ายไวว้า่  เม่ือใกลต้าย 
ความอ่อนเพลียเป็นส่ิงท่ีควรยอมรับ ไม่จ  าเป็นตอ้งใหก้ารรักษาใดๆ ส าหรับความอ่อนเพลียท่ีเกิดข้ึน 
เพราะจะเกิดผลเสียมากกวา่ผลดี ควรใหผู้ป่้วยในระยะน้ีไดพ้กัผอ่นให้เตม็ท่ี  คนใกลต้ายจะเบ่ืออาหาร 
และกินอาหารนอ้ยลง จากการศึกษาพบวา่ความเบ่ืออาหารท่ีเกิดข้ึนเป็นผลดีมากกวา่ผลเสีย เพราะท า 
ใหมี้สารคีโตนในร่างกายเพิ่มข้ึน สารคีโตนจะท าใหผู้ป่้วยรู้สึก สบายข้ึน และบรรเทาอาการเจบ็ปวดได ้ 
 จากสภาวะคนใกลต้ายดงักล่าว การท่ีผูป่้วยใกลต้าย จะอยูอ่ยา่งธรรมชาติ ในสภาพท่ีไม่มีเคร่ือง
พนัธนาการใดๆ จึงน่าจะเป็นผลดีกบัผูป่้วยมากกวา่  
 ส าหรับการุณยฆาต เป็นการท าลายชีวติ โดยมีการกระท า (Active Euthanasia) ต่อผูป่้วย  โดยมี
การกระท าบางอยา่งเพื่อใหผู้ป่้วยส้ินชีวติลง ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้ เป็นการใหย้าท่ีท าให้ตาย  เหตุผลส่วนใหญ่
ท่ีอา้งกนัคือ เพื่อใหพ้น้จากการทรมานจากความเจบ็ป่วย   
กรณกีารถอดเคร่ืองช่วยหายใจ (withdraw)    
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 มีประเด็นท่ีคาบเก่ียวระหวา่ง การปฏิเสธการรักษาและการุณยฆาต ท่ียงัเป็นท่ีถกเถียงกนัอยู ่คือ 
การถอดเคร่ืองช่วยหายใจ  

หากผูป่้วยยงัไม่ใส่เคร่ืองช่วยหายใจ การไม่ใส่ ถือเป็นการปฏิเสธการรักษาได ้แต่เม่ือใส่
เคร่ืองช่วยหายใจแลว้ ไม่วา่จะดว้ยเหตุผลใด  และผูป่้วยมีชีวติอยูไ่ดด้ว้ยเคร่ืองช่วยหายใจ กรณีเช่นน้ี หาก
มีการถอดเคร่ืองช่วยหายใจ จะถือวา่เป็นการปฏิเสธการรักษาหรือการุณยฆาต และหากผูป่้วยท าหนงัสือ
แสดงเจตนาไวว้า่ ไม่ใหใ้ชเ้คร่ืองช่วยหายใจ แต่แพทยไ์ดใ้ส่ใหไ้วแ้ลว้ จะท าอยา่งไร ถา้ถอดเคร่ืองช่วย
หายใจ จะถือเป็นการท าตามหนงัสือแสดงเจตนาหรือการุณยฆาต 
 ศาสตราจารยแ์สวง บุญเฉลิมวภิาส  ใหค้วามเห็นในกรณีน้ีไวว้า่  โดยทัว่ไปการถอดเคร่ืองช่วย
หายใจไม่สามารถกระท าได ้และในกฎกระทรวงก็ไม่ไดเ้ขียนใหอ้ านาจไว ้แต่ในกรณีท่ีผูป่้วยไดเ้ขียนไว้
ใน living will วา่ ถา้อยูใ่นวาระสุดทา้ยของชีวติ ไม่ประสงคจ์ะใหใ้ส่เคร่ืองช่วยหายใจ ถา้หากใส่ไปแลว้
มาทราบภายหลงัวา่ ผูป่้วยไม่ตอ้งการ ก็ขอใหถ้อดเคร่ืองช่วยหายใจนั้น แพทยจ์ะปฏิบติัอยา่งไร เร่ืองน้ี
เป็นเพียงค าแนะน าในแนวปฏิบติัวา่ แพทยค์วรพิจารณา ยติุการรักษาท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ ทั้งน้ี ควร
พดูคุยกบัญาติหรือบุคคลใกลชิ้ดของผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนาก่อนด าเนินการในเร่ืองน้ี เพื่อป้องกนัความ
เขา้ใจผดิ 
 การดึงเคร่ืองช่วยหายใจออก มีความละเอียดอ่อน หม่ินเหม่ต่อการท าลายชีวติ แมอ้าจไม่ผดิ
กฎหมาย แต่ในทางศีลธรรม อาจมีผลกบัจิตใจมากกวา่ แพทยห์ลายคนไม่กลา้ดึงเคร่ืองช่วยหายใจออก มี
หลายกรณีท่ีใหญ้าติเป็นผูดึ้งออกเอง เพื่อป้องกนัไม่ใหมี้ปัญหาทางกฎหมาย 

อยา่งไรก็ดี มีพยาบาลท่านหน่ึง ใหแ้ง่คิดในอีกมุมมองหน่ึงวา่ การเอาเคร่ืองช่วยหายใจออก ไม่ใช่
เป็นการฆ่าคน แต่เป็นการน าส่ิงท่ีนอกเหนือธรรมชาติออกจากผูป่้วย เป็นการเอาส่วนเกินออกไปจากชีวิต 
ปลดปล่อยใหผู้ป่้วยอยูต่ามธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของชีวติ เธอบอกวา่ เธอดึงออกมามากแลว้ และไม่รู้สึกผดิ 
แต่รู้สึกวา่ ไดช่้วยใหผู้ป่้วยกลบัสู่ธรรมชาติท่ีควรจะเป็น  

หากพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงแลว้ สภาพของผูป่้วยท่ีใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ น่าจะมีแตกต่าง
กนั บางรายแมดึ้งเคร่ืองช่วยหายใจออกแลว้ ยงัมีชีวิตอยูไ่ดอี้กนาน บางรายอยูไ่ดอี้กไม่นาน และบางรายท่ี
อยูไ่ดด้ว้ยเคร่ืองช่วยหายใจ อาจหมดลมในเวลาอนัรวดเร็ว ฉะนั้น หากคิดในมุมของพยาบาลท่านน้ี  หาก
ดึงเคร่ืองช่วยหายใจออกแลว้ ยงัมีชีวติอยูไ่ดอี้กระยะหน่ึง แลว้หมดลมจากไป ความตายนั้นก็ไม่น่าจะเกิด
จากการดึงเคร่ืองช่วยหายใจ และแมก้รณีท่ีหมดลมจากไปทนัทีท่ีดึงเคร่ืองช่วยหายใจออก ก็แสดงวา่ การท่ี
ผูป่้วยมีลมหายใจอยูน่ั้น ไม่ใช่เกิดจากการหายใจของผูป่้วยเอง แต่การหายใจเป็นไปโดยเคร่ืองมือทาง
การแพทย ์ เท่ากบัวา่ ผูป่้วยไม่ไดห้ายใจ  แต่เคร่ืองมือเป็นส่ิงท่ีหายใจแทน   

การดึงเคร่ืองช่วยหายใจออก จึงเป็นเร่ืองความรู้สึกของแต่ละคน  



12 
 

 
มุมมองทางศาสนา 

ศาสนาพุทธ  ในค าอธิบายทางอรรถกถาและมีฎีกา (ม.อ.๒/ ๔๐๘ วนย. ฎีกา ๒/๑๐/๒๐)  อธิบาย
วา่ เวลาคนจะตายจะมี 
 กรรมนิมิต อนัไดแ้ก่ ภาพของกรรมคือประสบการณ์ต่างๆ ท่ีตนไดก้ระท าไวใ้นอดีตของชีวติมา
ฉายใหเ้ห็น จากนั้นจะปรากฏ 
  คตินิมิต คือ ภาพของภพท่ีตนจะไปเกิดปรากฏใหเ้ห็น คตินิมิตท่ีปรากฏข้ึนน้ีก็เป็นไปตามกรรม
เป็นตวัน าไปเกิด วญิญาณเก่าดบัไปวญิญาณใหม่เกิดข้ึนสืบต่อกรรมท่ีสะสมไว ้และวญิญาณนั้นเช่ือวา่ 
เป็นคนัธพัพะ 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) กล่าววา่ ในคมัภีร์พุทธศาสนา พดูถึงเสมอวา่ อยา่งไรเป็นการ
ตายท่ีดี คือมีสติไม่หลงตาย และท่ีวา่ตายดีนั้นไม่ใช่เฉพาะตายแลว้ไปสู่สุคติเท่านั้น แต่ขณะท่ีตายก็เป็น
จุดส าคญัท่ีวา่ตอ้งมีจิตใจท่ีดี คือมีสติ ... มีจิตใจไม่ฟ่ันเฟือน ไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมวั จิตใจดีงาม  
  พุทธทาสภิกข ุบอกวา่  การเรียนรู้ชีวติใกลต้าย ท าใหมี้ปัญญาท่ีสมบูรณ์ข้ึน เราจะศึกษาความเจบ็ 
ความตาย ความทุกขใ์หม้นัชดัเจน ไม่สบายทุกทีก็ฉลาดข้ึนทุกทีเหมือนกนั  

การตายเป็นหนา้ท่ีของสังขารอยา่งไม่มีทางเปล่ียนแปลงแกไ้ข นอกจากการตอ้นรับให้ถูกวธีิ 
พุทธศาสนา สอนไม่ใหห้นีความตาย เพราะความตายเป็นธรรมชาติ และถา้จะพดูตามความจริง

ตามธรรมชาติ ไม่มีการตาย ไม่มีการเกิด เพียงแต่จิตเปล่ียนภพภูมิเท่านั้น จึงไม่มีเหตุท่ีจะยื้อชีวติ และไม่มี
ประโยชน์ใดๆ ท่ีจะยื้อชีวิตไว ้ 

ศาสนาคริสต ์ ท่ีประชุมของสมณกระทรวงแห่งพระศาสนจกัรคาทอลิก (วาติกนั) เก่ียวกบัหลกั
แห่งศรัทธา : ค าประกาศเร่ืองยธูานาเซีย, ตอนท่ี 4 (ค.ศ.1980) (Sacred Congregation for the Doctrine of 
the Faith: Declaration on Euthanasia, part IV (1980)) สรุปวา่ 
 เม่ือความตายไม่อาจหลีกหนีไดแ้มว้า่จะใชว้ธีิการรักษาต่างๆ แลว้ การตดัสินใจปฏิเสธการรักษา
เป็นส่ิงท่ีพึงอนุญาตและชอบดว้ยจริยธรรม ตราบเท่าท่ียงัมีการดูแลผูป่้วยตามปกติ หากการรักษานั้น
เป็นไปตามความประสงคข์องผูอ่ื้นและสร้างภาระในการยืดชีวติผูป่้วยออกไปเท่านั้น ในสถานการณ์
เช่นน้ีไม่มีเหตุผลใดท่ีแพทยจ์ะต าหนิตนเองท่ีมิไดช่้วยเหลือบุคคลท่ีตกอยูใ่นอนัตรายนั้น ... 
  ... ส่ิงส าคญัมากในทุกวนัน้ีคือ การรักษาศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละความหมายแห่งชีวติของ
ชาวคริสเตียน แมใ้นขณะท่ีก าลงัจะตาย เพื่อมิใหใ้ชเ้ทคโนโลยใีนทางท่ีมิชอบซ่ึงคุกคามส่ิงเหล่าน้ี ค าวา่ 
“สิทธิท่ีจะตาย” (right to die) จึงมิไดห้มายถึงสิทธิท่ีจะยืน่ความตายดว้ยน ้ามือใครคนใดคนหน่ึง 
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หรือดว้ยวธีิการใดๆ แต่หมายถึงสิทธิท่ีตายอยา่งสงบ (diepeacefully) อยา่งมีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละ
ของชาวคริส 
 ศาสนาอิสลาม  สมชัชาอิสลามิกชนแห่งทวปีอเมริกาเหนือ (Islamic Society of North America ‟ 
IMANA) สรุปวา่  
 ความตายเป็นส่ิงท่ีมิอาจหลีกเล่ียงได ้ผูป่้วยท่ีอยูใ่นวาระสุดทา้ยของชีวติยอ่มมีสิทธิท่ีจะตายโดย
ปราศจากขั้นตอนการรักษาท่ีไม่มีความจ าเป็นเพราะเคร่ืองมือท่ีใชย้ดืชีวติออกไป (procedures of 
mechanical life support) เป็นเพียงมาตรการชัว่คราวเท่านั้น ไม่ควรมีการใหอ้าหารหรือสารน ้าแก่ผูป่้วย
ดงักล่าวต่อไป ผูป่้วยควรไดรั้บอนุญาตใหต้ายอยา่งสงบและมีความสบาย (Quran17:33)” 
 ในมิติของทุกศาสนา จึงสอนใหค้นยอมรับความตายท่ีจะมาถึงโดยธรรมชาติ นัน่คือ การปฏิเสธ
การรักษาเพียงเพื่อยืดชีวติในวาระสุดทา้ยนัน่เอง  
 
การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 

องคก์ารอนามยัโลกไดใ้หค้  าจ  ากดัความของการดูแลรักษาแบบประคบัประคองไวว้า่เป็น “วธีิการ 
ดูแลท่ีเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูป่้วยท่ีป่วยดว้ยโรคท่ีคุกคามต่อชีวิต โดยใหก้ารป้องกนัและบรรเทา
ความทุกขท์รมานต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วยและครอบครัว ดว้ยการเขา้ไปดูแลปัญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่
ในระยะแรกๆของโรค รวมทั้งท าการประเมินปัญหาสุขภาพทั้งทางดา้น กาย ใจ ปัญญาและสังคม อยา่ง
ละเอียดครบถว้น”  
 การแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาในวาระสุดทา้ยของชีวติตามท่ีกล่าวมาน้ี มิไดห้มายความวา่ 
บุคลากรทางการแพทย ์จะหยดุการดูแลผูป่้วย ในทางตรงขา้ม จะตอ้งดูแลอยา่งไม่ใหผู้ป่้วยไดรั้บความ
ทรมาน ท่ีเรียกวา่ การดูแลแบบประคบัประคอง คือ การดูแลท่ีใหค้วามส าคญัเพื่อการบรรเทาความ
เจบ็ปวดท่ีเกิดข้ึน ครอบคลุมทั้งการดูแลจิตใจทั้งของผูป่้วยและญาติ ใหส้ามารถเผชิญหนา้กบัเส้ียววนิาที
สุดทา้ยของชีวติอยา่งปราศจากความกลวัและกงัวลอยา่งมีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ท่ีส าคญั เป็นการคืน
สิทธิการเลือกตายโดยผูป่้วยเอง  
 เป็นการดูแลทางการแพทยก์ารพยาบาลทุกชนิดรวมถึงการดูแลทางดา้นจิตใจ สังคม ตามความ
ตอ้งการของผูป่้วย ตลอดจนการดูแลครอบครัวผูป่้วยจากความโศกเศร้า เน่ืองจากตอ้งสูญเสียผูป่้วยไป 
เพื่อใหผู้ป่้วยและญาติสามารถใชชี้วติร่วมกนัอยา่งมีความสุข มีคุณภาพชีวติท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้มี
ความสุขสบายทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถจากไปอยา่งสงบสมศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
 การดูแลผูป่้วยในระยะสุดทา้ยแบบประคบัประคองน้ี  มีเทคนิคและวธีิการเฉพาะท่ีตอ้งศึกษาดว้ย
ความเขา้ใจ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูป่้วย 
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บทสรุป  
 การท าหนงัสือแสดงเจตนาไม่รับการรักษาในวาระสุดทา้ยของชีวติท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยืดชีวติ น้ี มี
ประโยชน์กบัผูป่้วย ญาติผูป่้วย และบุคลากรทางการแพทยเ์อง เป็นการสร้างความชดัเจนในการใหก้าร
รักษาผูป่้วย และเป็นการท าให้ญาติของผูป่้วยสบายใจท่ีจะยติุการรักษา ตามเจตนาของผูป่้วย โดยไม่รู้สึก
ผดิท่ีไม่ดูแลรักษาใหถึ้งท่ีสุด ท่ีส าคญั เป็นการใชชี้วิตในวาระสุดทา้ยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติ ไม่อยู่
ภายใตเ้คร่ืองมือท่ีฝืนธรรมชาติของชีวิต และหากแพทยมี์ความเขา้ใจในกระบวนการท่ีบุคคลอยูใ่นภาวะ
ใกลต้าย ส่ือสารกบัญาติผูป่้วยดว้ยความมีเมตตา ก็ยอ่มไม่มีปัญหาใหต้อ้งกงัวล  
 ปัญหาของการท าหนงัสือแสดงเจตนาตามแบบตวัอยา่ง อาจจะไม่มีโอกาสไดใ้ชเ้ม่ือเกิดเหตุการณ์
จริง  ทั้งน้ีเน่ืองจากหนงัสือแสดงเจตนาไม่สะดวกท่ีจะพกพาติดตวั หากท าไวน้านแลว้อาจหาไม่พบหรือ
ลืมไปแลว้วา่ เก็บไวท่ี้ใดและหากเกิดความเจบ็ป่วยกระทนัหนัแบบฉุกเฉินในสถานท่ีท่ีห่างไกล เช่น
ต่างจงัหวดั แพทยผ์ูใ้หก้ารรักษาพยาบาลเบ่ืองตน้ยอ่มไม่ทราบวา่ผูป่้วยไดแ้สดงเจตนาไว ้แพทยก์็จะรักษา
ไปตามวธีิการปกติท่ีตอ้งรักษาชีวติของผูป่้วยไวใ้นมากท่ีสุด ซ่ึงอาจขดักบัเจตนาของผูป่้วยได ้ 
 วธีิการท่ีน่าจะไดผ้ลในทางปฏิบติั คือการให้จดัท าเป็นลกัษณะของบตัรท่ีพกติดตวัได ้โดยให้
หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงรับผดิชอบ ดว้ยการออกแบบใหเ้ป็นมาตรฐาน เพียงแค่เห็นบตัรก็รู้ไดเ้ลยวา่ 
เป็นหนงัสือแสดงเจตนาท่ีมีความประสงคใ์ดบา้ง 
  เพื่อใหก้ารแสดงเจตนามีผลใชบ้งัคบัไดจ้ริง 
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ภาคผนวก 
ตวัอยา่งหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุข (แบบท่ี ๑) 

       เขียนท่ี ............................................... 
      วนัท่ี ......................................... 
 ขา้พเจา้(ช่ือ-นามสกุล)..............................................................................................................................อาย.ุ.......ปี 
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ................................................ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได.้............................................................................. 
..................................................................................เบอร์โทรศพัท ์............................เบอร์ท่ีท างาน ......................................................... 
 ขณะขา้พเจา้ท าหนงัสือฉบบัน้ี ขา้พเจา้มีสติสมัปชญัญะบริบูรณ์ ขา้พเจา้ประสงคจ์ะให้ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีดูแลรักษา
ขา้พเจา้ รักษาโดยให้ขา้พเจา้ยงัมีคุณภาพชีวิตท่ีขา้พเจา้ยอมรับได ้ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตกอยูใ่นสภาวะใดสภาวะหน่ึงต่อไปน้ี ให้ถือวา่เป็นวาระ
สุดทา้ยในชีวิตของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการตกอยูใ่นสภาพเช่นนั้น (โปรดท าเคร่ืองหมาย ในขอ้ท่ีท่านตอ้งการบางขอ้หรือทั้งหมด พร้อมลง
ช่ือก ากบัในขอ้นั้นดว้ย) 
 O   ไม่รู้สึกตัวอย่างถาวร หมายความว่า ขา้พเจา้ไม่อาจรู้ไดว้า่รอบตวัขา้พเจา้มีใครหรือส่ิงใดอยูเ่ลย และมีโอกาสนอ้ยมากท่ีจะ
กลบัฟ้ื นข้ึนมาจากการสลบนั้น 
 O   มีอาการสับสนอย่างถาวร หมายความวา่ ขา้พเจา้ไม่อาจจดจ า เขา้ใจหรือตดัสินใจเร่ืองใดๆ ได ้ขา้พเจา้ไม่อาจจ าคนท่ีขา้พเจา้รัก
ได ้หรือไม่สามารถสนทนากบัเขาไดอ้ยา่งแจ่มแจง้ 
   O   ไม่สามารถใช้ชีวติประจ าวนัตามปกติได้อย่างอสิระ ซ่ึงไดแ้ก่ ไม่อาจพดูไดย้าวๆ อยา่งชดัเจน หรือเคล่ือนไหวร่างกายไม่ได ้
ตอ้งให้ผูอ่ื้นช่วยท าส่ิงต่อไปน้ีให ้คือ ป้อนอาหาร อาบน ้ า แต่งตวั เดินไม่ไดเ้อง การฟ้ื นฟสูภาพหรือการรักษาท่ีช่วยฟ้ื นฟใูดๆ จะไม่ท  าให้
อาการดงักล่าวกระเต้ืองข้ึน 
  O  อยู่ในภาวะสุดท้ายของการเจ็บป่วย หมายความวา่ โรคท่ีขา้พเจา้เป็นอยูม่าถึงระยะสุดทา้ยแลว้ แมไ้ดรั้บการรักษาเตม็ท่ีแลว้ก็
ตาม เช่น มะเร็งไดแ้พร่กระจายไปทัว่โดยไม่สนองต่อการรักษาใดๆ ต่อไปอีก หวัใจและปอดไดรั้บความเสียหายหรือถูกท าลายเร้ือรัง 
จนกระทัง่มีความรู้สึกว่าขาดอากาศอยูต่ลอดเวลา 
    โปรดให้การรักษาข้าพเจ้าตามความประสงค์ ดงัต่อไปนี ้(โปรดท าเคร่ืองหมาย ในขอ้ท่ีท่านยอมรับหรือไม่ยอมรับ พร้อมลงช่ือ
ก ากบัในขอ้นั้นดว้ย) 

๑. การฟ้ื นฟูการเต้นของหัวใจและการหายใจ ไดแ้ก่ การกระตุน้ให้หวัใจกลบัเตน้ข้ึนใหม ่หรือท าให้กลบัหายใจไดใ้หม่ภายหลงั
จากท่ีหวัใจหรือการหายใจหยดุท างานแลว้ ซ่ึงไดแ้ก่การใชเ้คร่ืองมือไฟฟ้ ากระตุน้ กด กระแทกทรวงอก และใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ 
  O  ยอมรับ 
  O  ไม่ยอมรับ 
  ๒. การพยุงการมีชีวติ คือ การใชเ้คร่ืองช่วยหายใจติดต่อกนัไปตลอดเวลา การให้สารน ้าและยาทางหลอดเลือดด า รวมทั้งการใช้
เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีช่วยให้ปอด หวัใจไต และอวยัวะอ่ืนๆ ท างานต่อไปไดย้อมรับ 
  O  ยอมรับ 
  O  ไม่ยอมรับ 
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 ๓.  การรักษาภาวะที่เกดิภาวะแทรกซ้อนขึน้ใหม่ เช่น การผา่ตดั การถ่ายเลือดการให้ยาปฏิชีวนะ ซ่ึงเป็นการรักษาภาวะแทรกซอ้น
ดงักล่าว แต่ไม่ไดรั้กษาโรคท่ีเป็นอยูเ่ดิม 
  O  ยอมรับ 
  O  ไม่ยอมรับ 
 ๔. การให้อาหารทางท่อ หมายถึง การให้อาหารและน ้าเขา้ไปในกระเพาะอาหารของผูป่้ วย หรือให้ของเหลวเขา้ทางหลอดเลือด
ด า หรือรวมทั้งการให้อาหารหรือน ้าทางหลอดเลือดแดงดว้ยยอมรับ 
  O  ยอมรับ 
  O  ไม่ยอมรับ 
 
 ในกรณีท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสาธารณสุขไดใ้ห้บริการไปแลว้ โดยมิไดท้ราบถึงเน้ือความในหนงัสือแสดงเจตนาฉบบัน้ีหรือไม่
ทราบความประสงคท่ี์แทจ้ริงของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอร้องให้ ยติุการบริการ (Withdraw) ในส่ิงท่ีขา้พเจา้ไม่ยอมรับดว้ยขา้พเจา้ขอให้
สถานพยาบาลหรือผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสาธารณสุขอ านวยความสะดวกตามความเหมาะสม ดงัต่อไปน้ี 
 o ความประสงคท่ี์จะเสียชีวิตท่ีบา้น 
 o การเยยีวยาทางจิตใจอ่ืนๆ (กรุณาระบุ เช่น การสวดมนต,์ การเทศนาของนกับวช เป็นตน้)....................... 
 o ........................................................................................................................... . 
 o ......................................................................................................... ................... 
 
 ขา้พเจา้ขอมอบหมายให้ (ช่ือ นามสกุล)................................................. ในฐานะบุคคลใกลชิ้ด (ถา้มี) เป็นผูแ้สดงเจตนาแทน เม่ือ
ขา้พเจา้อยูใ่นภาวะท่ีไม่สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดต้ามปกติเพ่ือท าหนา้ท่ีอธิบายความประสงคท่ี์แทจ้ริงของขา้พเจา้ หรือปรึกษาหารือกบัผู ้
ประกอบวิชาชีพดา้นสาธารณสุขในการวางแผนการดูแลรักษาต่อไป 
 ขา้พเจา้ไดท้  าหนงัสือแสดงเจตนาต่อหนา้พยาน และท าส าเนาเอกสารมอบให้บุคคลใกลชิ้ด และพยานเก็บรักษาไว ้เพื่อน าไป
แสดงต่อเจา้หน้าท่ีของสถานพยาบาลเม่ือขา้พเจา้ถูกน าตวัเขา้รักษาในสถานพยาบาล 
 
     ลงช่ือ.........................................................ผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนา  
 
     ลงช่ือ........................................................บุคคลใกลชิ้ด  
 
     ลงช่ือ.........................................................พยาน  
 
     ลงช่ือ.........................................................พยาน  
 
     ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ขียน/ผูพิ้มพ ์
 ผู้ใกล้ชิด (ท าหนา้ท่ีอธิบายความประสงคท่ี์แทจ้ริงของผูท้  าหนงัสือ หรือหารือแนวทางการดูแลรักษากบัผูป้ระกอบวิชาชีพเวช
กรรมท่ีดูแลรักษาขา้พเจา้ เช่น บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร พ่ี นอ้ง หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกนั ไวว้างใจกนั) 
ช่ือ-นามสกุล ...............................................มีความสมัพนัธ์เป็น .....................หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ..................................... 
ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได.้...................................................................................................................................เบอร์โทรศพัท ์................................ 
พยานคนที่ ๑ 
ช่ือ-นามสกุล ................................................มีความสมัพนัธ์เป็น .....................หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน .................................... 
ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได.้...................................................................................................................................เบอร์โทรศพัท ์................................. 



17 
 

พยานคนที่ ๒ 
ช่ือ-นามสกุล ................................................มีความสมัพนัธ์เป็น .....................หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน .................................... 
ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได.้...................................................................................................................................เบอร์โทรศพัท ์................................. 
ผู้เขียนหรือผู้พมิพ์หนังสือนีแ้ทนผู้ท าหนังสือแสดงเจตนา 
ช่ือ-นามสกุล ................................................มีความสมัพนัธ์เป็น .....................หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน .................................... 
ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได.้...................................................................................................................................เบอร์โทรศพัท ์................................. 
 
 

ตัวอย่างหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข (แบบที ่๒) 
         วนัท่ี ................................... 
 ขา้พเจา้ (ช่ือ-นามสกุล) .............................................................................อาย.ุ.......ปี บตัรประชาชนเลขท่ี ............................. 
ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได ้........................................................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศพัท ์...................................................เบอร์ท่ีท างาน ................................................ 
 ขณะท าหนงัสือฉบบัน้ี ขา้พเจา้มีสติสมัปชญัญะบริบูรณ์ และมีความประสงคท่ี์จะแสดงเจตนาท่ีจะขอตายอยา่งสงบตามธรรมชาติ 
ไม่ตอ้งการให้มีการใชเ้คร่ืองมือใดๆ กบัขา้พเจา้ เพ่ือยดืการตายออกไปโดยไม่จ  าเป็นและเป็นการสูญเปล่า แต่ขา้พเจา้ยงัคงไดรั้บการดูแล
รักษาตามอาการ 
 „ เม่ือขา้พเจา้ตกอยูใ่นวาระสุดทา้ยของชีวิต หรือ 
 „ เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บทุกขท์รมานจากการบาดเจบ็หรือโรคท่ีไม่อาจรักษาให้หายได ้
 ขา้พเจา้ขอปฏิเสธการรักษาดงัต่อไปน้ี (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ และให้เซ็นช่ือก ากบัหนา้ขอ้ท่ีท่านเลือก) 
 o การเจาะคอเพ่ือใส่ท่อช่วยหายใจ 
 o การใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ 
 o การให้สารอาหารและน ้าทางสายยาง 
 o การเขา้รักษาในห้องไอ.ซี.ย ู(I.C.U.) 
 o การกระตุน้ระบบไหลเวียน 
 o กระบวนการฟ้ื นชีพเม่ือหวัใจหยดุ 
 o การรักษาโรคแทรกซอ้นดว้ยยาหรือวิธีการรักษาใดๆ 
 o ....................................................................................................................... 
 o .......................................................................................................................  
 o ....................................................................................................................... 
 
 ในกรณีท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสาธารณสุขไดใ้ห้บริการดงักล่าว โดยมิไดท้ราบถึงเน้ือความในหนงัสือแสดงเจตนาฉบบัน้ี
หรือไม่ทราบความประสงคท่ี์แทจ้ริงของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอร้องให้ผูน้ั้นกรุณาหยดุการบริการ(Withdraw)ต่อไปน้ีดว้ย ไดแ้ก่ 
 o การใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ 
 o การให้สารอาหารและน ้าทางสายยาง 
 o .......................................................................................................................  
 o ....................................................................................................................... 
 o .......................................................................................................................  
 
 ขา้พเจา้ขอให้สถานพยาบาลหรือผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสาธารณสุขอ านวยความสะดวกตามความเหมาะสม ดงัต่อไปน้ี 
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ความประสงคท่ี์จะเสียชีวิตท่ีบา้น 
 o การเยยีวยาทางจิตใจ(กรุณาระบุ เช่น การสวดมนต,์ การเทศนาของนกับวช) 
 o .......................................................................................................... ............. 
 ขา้พเจา้ขอมอบหมายให้ (ช่ือ นามสกุล)................................................. ในฐานะบุคคลใกลชิ้ด (ถา้มี) เป็นผูแ้สดงเจตนาแทน เม่ือ
ขา้พเจา้อยูใ่นภาวะท่ีไม่สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดต้ามปกติเพ่ือท าหนา้ท่ีอธิบายความประสงคท่ี์แทจ้ริงของขา้พเจา้ หรือปรึกษาหารือกบัผู ้
ประกอบวิชาชีพดา้นสาธารณสุขในการวางแผนการดูแลรักษาต่อไป 
 ขา้พเจา้ไดท้  าหนงัสือแสดงเจตนาต่อหนา้พยาน และท าส าเนาเอกสารมอบให้บุคคลใกลชิ้ด และพยานเก็บรักษาไว ้เพื่อน าไป
แสดงต่อเจา้หน้าท่ีของสถานพยาบาลเม่ือขา้พเจา้ถูกน าตวัเขา้รักษาในสถานพยาบาล 
 
     ลงช่ือ.........................................................ผูท้  าหนงัสือแสดงเจตนา  
 
     ลงช่ือ........................................................บุคคลใกลชิ้ด  
 
     ลงช่ือ.........................................................พยาน  
 
     ลงช่ือ.........................................................พยาน  
 
     ลงช่ือ.........................................................ผูเ้ขียน/ผูพิ้มพ ์
 ผู้ใกล้ชิด (ท าหนา้ท่ีอธิบายความประสงคท่ี์แทจ้ริงของผูท้  าหนงัสือ หรือหารือแนวทางการดูแลรักษากบัผูป้ระกอบวิชาชีพเวช
กรรมท่ีดูแลรักษาขา้พเจา้ เช่น บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร พ่ี นอ้ง หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกนั ไวว้างใจกนั) 
ช่ือ-นามสกุล ...............................................มีความสมัพนัธ์เป็น .....................หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ..................................... 
ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได.้...................................................................................................................................เบอร์โทรศพัท ์................................ 
พยานคนที่ ๑ 
ช่ือ-นามสกุล ................................................มีความสมัพนัธ์เป็น .....................หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน .................................... 
ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได.้...................................................................................................................................เบอร์โทรศพัท ์................................. 
พยานคนที่ ๒ 
ช่ือ-นามสกุล ................................................มีความสมัพนัธ์เป็น .....................หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน .................................... 
ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได.้...................................................................................................................................เบอร์โทรศพัท ์................................. 
ผู้เขียนหรือผู้พมิพ์หนังสือนีแ้ทนผู้ท าหนังสือแสดงเจตนา 
ช่ือ-นามสกุล ................................................มีความสมัพนัธ์เป็น .....................หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน .................................... 
ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได.้...................................................................................................................................เบอร์โทรศพัท ์................................. 
 
 

 
 
 


