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ถามตอบของ มาตรา 12  
Q: กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการ ตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์

จะรับบริการสาธารณสุข ที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือยุติการทรมาน
จากการเจ็บป่วย พ.ศ. 2553 คืออะไร และส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและแพทย์เจ้าของไข้ตามที่ สังคม
บางส่วนวิตกจริงหรือไม่ 

(เป็นประเด็นที่ นพ.อิทธิพร กล่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 2 มิ.ย.54 ว่า คือสิทธิที่จะ
ตาย) 

A: อนัแรกต้องเข้าใจประเด็นอย่างชดัแจ้งว่า มาตรา 12 ไม่ใช่สิทธิท่ีจะฆ่าตวัตาย ไม่ใช่เร่ืองการุณย
ฆาต แต่เป็นเร่ืองการขอตายตามธรรมชาติในวาระสดุท้ายของชีวิตเท่านัน้ และตนไม่เห็นว่ากฎหมายฉบบันีจ้ะ
สร้างผลเสียหายตอ่ผู้ ป่วย ญาตผิู้ ป่วย หรือแพทย์เจ้าของไข้จะมีความเส่ียงแตอ่ยา่งใด  
         ความแตกตา่งกนัของสิทธิท่ีจะตายกบัสิทธิในการแสดงเจตนาไมป่ระสงค์จะรับบริการสาธารณสขุตาม
มาตรา 12 แหง่พระราชบญัญตัสิขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ.2550 
         สิทธิท่ีจะตายนีมี้ในกฎหมายของตะวนัตก ท่ีจะลงโทษ คนท่ีพยายามฆ่าตวัตาย และคนท่ีช่วยให้คนอ่ืน
ฆ่าตวัตาย เน่ืองมาจากกฎหมายได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาคริสต์ท่ีบอกว่าชีวิตของมนุษย์มาจากพระผู้ เป็น
เจ้า ผู้ ท่ีท าลายชีวิตต้องได้รับโทษ(แม้จะเป็นการท าลายชีวิตตนเอง) ดงันัน้ประชาชนจงึไมมี่สิทธิท่ีจะฆา่ตวัตาย 
         ตามกฎหมายไทยไม่มีกฎหมายเช่นเดียวกบัตะวนัตก ในประมวลกฎหมายอาญามีมาตราท่ีคล้ายคลึง
กบัของตะวนัตก คือ มาตรา 293 ท่ีกลา่ววา่ ผู้ใดชว่ยหรือยยุงให้เด็กอายไุม่เกิน 16 ปี หรือผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าใจ
ว่าการกระท าของตนมีสภาพหรือการกระท าอย่างไร หรือไม่สามารถบงัคบัการกระท าของตนเองได้ให้ฆ่าตวั
ตาย ถ้ามีการฆ่าหรือพยายามฆ่าเกิดขึน้จากการยยุงนัน้ต้องได้รับโทษ ประกอบกบัศาสนาพทุธการฆ่าตวัตาย
ไมผ่ิดศีลข้อปาณาตบิาท  
         ดงันัน้ในมุมมองของกฎหมายไทยการฆ่าตวัตายจึงเป็นเสรีภาพท่ีใครจะท าหรือไม่ท าก็ได้ไม่เหมือน
ตะวนัตกท่ีเป็นสิทธิเน่ืองจากกฎหมายห้ามฆา่ตวัตาย 
         มาตรา 12 แห่งพระราชบญัญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 นี ้เก่ียวกบัสิทธิในการแสดงเจตนาปฏิเสธ
การรักษาในวาระสดุท้ายของชีวิต ซึ่งไม่ใช่การฆ่าตวัตายแตอ่ย่างใดเพราะอย่างไรเขาก็ตายอยู่แล้วตามสภาพ
ของโรคของเขา แตเ่ขาขอแคป่ฏิเสธการรักษาพยาบาลท่ีไมต้่องการ เชน่ การเจาะคอ หายเข้า ICU ฯลฯ เทา่นัน้ 
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     Q: ถ้าผู้ป่วยไม่ได้ท าหนังสือแสดงเจตนาไว้ จะท าอย่างไร 
 ((จากหนังสือหนังสืออัยการสูงสุดท่ี อส 0027(พก)/14207 ลงวันที่  4 พฤศจิกายน 2552 ถึง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี)) 

ในทางปฏิบัติเม่ือผู้ ป่วยยังมีสติสัมปชัญญะอยู่การตัดสินใจในเร่ืองการรักษาพยาบาลจะเป็นการ
ปรึกษาหารือรวมกนัระหว่างแพทย์กบัผู้ ป่วย แตถ้่าในกรณีผู้ ป่วยระยะสดุท้ายซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีสติสมัปชญัญะ
แล้ว การตดัสินใจเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลจะเป็นการตกลงร่วมกนัระหว่างแพทย์และญาติ ดงันัน้กฎหมาย
เลยให้เป็นทางเลือกส าหรับผู้ ป่วยว่าเราผู้ เป็นเจ้าของชีวิตจะเลือกการรักษาพยาบาลตวัเราเองในช่วงวาระ
สดุท้ายของชีวิตของเราอยา่งไร  
 ถ้าผู้ ป่วยไมไ่ด้ท าหนงัสือแสดงเจตนาไว้ก็ต้องกลบัไปใช้วิธีการเดิมคือตกลงกนัระหว่างหมอกบัญาติว่า
จะท าอย่างไร ญาติก็ดีหมอก็ดีไม่มีสิทธิมาท าหนงัสือแสดงเจตนาแทนผู้ ป่วยเพราะต้องให้เจ้าของชีวิตเป็นคน
ตดัสินใจเอง 

Q: การท่ีแพทย์ปล่อยให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบตามเจตนาท่ีแสดงไว้ในหนังสือ ถือเป็นการละ
ทิง้ผู้ป่วยหรือไม่  

(ประเดน็จากหัวข้อการสัมมนาของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒสิภา 10/6/54) 
     A: แม้วา่ผู้ ป่วยจะท าหนงัสือแสดงเจตนาไว้ก็ไม่ได้หมายความว่าแพทย์จะปล่อยให้ผู้ ป่วยเสียชีวิตโดย
ไม่มีการเหลียวแล ตรงกันข้ามแพทย์อาจดแูลดีเสียกว่าเดิมอีก เน่ืองจากแพทย์จะน ากระบวนการดูแลรักษา
แบบประคบัประคอง (Palliative care) มาใช้ ซึ่งกระบวนการดแูลรักษาแบบประคบัประคองนีจ้ะเป็นการดแูล
ในด้านร่างกาย จิตใจ สงัคม และจิตวิญญาณของผู้ ป่วย หากไปดนูิยามของการดแูลรักษาแบบประคบัประคอง
ท่ีองค์การอนามยัโลกได้ให้นิยามไว้จะเห็นมิติของการดแูลท่ีมากกว่าเร่ืองการแพทย์มาก 

องค์การอนามยัโลก(WHO) ได้ให้นิยามการดแูลรักษาแบบประคบัประคองไว้ว่า “วิธีการดแูลท่ีเป็นการ
เพิ่มคณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยท่ีป่วยด้วยโรคท่ีคกุคามต่อชีวิต โดยให้การป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมาน
ตา่งๆท่ีเกิดขึน้กับผู้ ป่วยและครอบครัว ด้วยการเข้าไปดแูลปัญหาสขุภาพท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่ในระยะแรกๆของโรค 
รวมทัง้ท าการประเมินปัญหาสขุภาพทัง้ทางด้าน กาย ใจ ปัญญาและสงัคม อยา่งละเอียดครบถ้วน”  

นอกจากนีก้ฎกระทรวงตามมาตรา 12 ยงัได้ให้ความอุ่นใจว่าเราจะไม่ทิง้ผู้ ป่วยแน่นอนเพราะก าหนด
ในกฎหมายเลย โดยในนิยาม กล่าวว่า “บริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสดุท้ายของ
ชีวิต หรือเพ่ือยตุกิารทรมานจากการเจ็บป่วย” ซึง่หมายความวา่ วิธีการท่ีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมน ามาใช้กบั
ผู้ท าหนงัสือแสดงเจตนาเพ่ือประสงค์จะยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตออกไป โดยไม่ท าให้ผู้ท าหนงัสือ
แสดงเจตนาพ้นจากความตายหรือยตุกิารทรมานจากการเจ็บป่วย ทัง้นี ้ผูท้ าหนงัสือแสดงเจตนายงัคงได้รับการ
ดูแลรักษาแบบประคบัประคอง 
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Q: แล้วจะมีผลต่อแพทย์เจ้าของไข้อย่างไรบ้าง หากแพทย์ท าตามเจตจ านงท่ีผู้ ป่วยระบุไว้ในหนงัสือ
แสดงเจตนาฯ (ตรงนีเ้ป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายมาตรา 12) 

A: ทุกวันนีใ้นกรณีผู้ ป่วยรู้สึกตัว หมอก็ต้องคุยกับผู้ ป่วยถึงขัน้ตอนการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการ
รักษาพยาบาลก็ดี หรือจะรักษาต่อเน่ืองก็ดี แต่ในกรณีท่ีผู้ ป่วยไม่รู้สึกตัวหมอต้องคุยกับญาติ ซึ่งในกรณี
ดงักลา่วมกัเกิดปัญหาขึน้ เพราะญาตแิตล่ะคนมีความคดิเห็นท่ีขดักนัเอง และการตดัสินใจของญาติอาจไม่ตรง
กับความต้องการท่ีแท้จริงของผู้ ป่วย ในต่างประเทศก็มีปัญหาท านองนี ้และในกฎหมายต่างประเทศก็คิด
กฎหมายลีฟวิ่ง วิล (Living Will) หรือเจตจ านงท่ีเขียนตอนมีชีวิตอยู่  หรือบางครัง้เรียกว่าแอดวานซ์ ไดเรกตีฟ 
(Advance Directive) หรือ ค าสัง่ล่วงหน้า ซึ่งตรงนีจ้ะช่วยแก้ปัญหาได้เยอะ เน่ืองจากแพทย์ทราบว่าเจตนา
ของผู้ ป่วยคืออะไร แล้วท าตามความประสงค์ของผู้ ป่วยเทา่นัน้เอง 

แต่ทัง้หมดต้องเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีกฎหมายระบไุว้ เช่น ถ้าผู้ ป่วยไม่รู้สึกตวัแล้ว แตท่ าหนงัสือแสดง
เจตนาฯ ไว้ แพทย์ตอ้งถามญาติอีกครั้งว่าผูป่้วยถึงวาระสดุท้ายแล้ว จะยินยอมให้หมอท าตามค าสัง่เสียหรือไม่ 
ถา้ญาติไม่เห็นดว้ย หรือไม่เชื่อว่าถึงวาระสดุทา้ยของชีวิต ก็ปล่อยให้กระบวนการร้ังชีวิตด าเนินต่อไป แม้ผู้ป่วย
จะแสดงเจตจ านงไว้ แต่เมื่อญาติไม่เชื่อก็ท าอะไรไม่ได้ แต่ส่วนมากแล้วเวลาท าหนงัสือแสดงเจตนาฯ  ญาติท่ี
สนิทก็ต้องอยูด้่วยในฐานะพยานรับรู้ร่วม  และเขาจะรู้วา่ผู้ ป่วยต้องการอะไร ประเดน็ปัญหาจึงไม่น่าเกิดอย่างท่ี
วิตกกนั 

“ที่ต้องท าความเข้าใจอย่างมากก็คือ การที่แพทย์ท าตามหนงัสือแสดงเจตนาฯ ไม่ใช่เร่ืองที่แพทย์ละ
เว้นการปฏิบติัหน้าที่ เพราะเป็นการท าตามความต้องการ เช่น ไม่ให้เจาะคอหรือใส่เคร่ืองช่วยหายใจเมื่อถึง
วาระสดุท้ายของชีวิต หมอก็ไม่จ าเป็นต้องท า แต่การให้การรักษาอย่างอื่นที่เรียกว่า Palliative Care หรือการ
รักษาแบบประคับประคองจ าเป็นต้องท าอยู่ เช่น การให้ยาบรรเทาปวด หรือกรณีหายใจไม่ออกต้องให้
ออกซิเจน เพราะฉะนัน้ไม่ใช่ปัญหาว่าหมอทอดท้ิงคนไข้ หรือละเว้นการปฏิบติัหน้าที่ ทว่า ยงัคงดูแลให้ผู้ป่วย
จากไปดว้ยดี เพียงแต่ไม่ท าในส่ิงที่ผูป่้วยไม่อยากใหท้ า”  

นอกจากนี ้ การท าตามหนงัสือแสดงเจตนาฯ ดงักล่าวของแพทย์  มีกฎหมายรองรับไว้ว่าจะไม่ได้รับ
โทษใด ๆ ทัง้สิน้ (หาเนือ้หาท่ีครบสมบรูณ์อ้างกฎหมาย)  

Q: ข้อความในกฎกระทรวงไม่ชัดเจน ในนิยามต่างๆ ของกฎกระทรวง เช่น “วาระสุดท้ายของ
ชีวิต” หมายความว่า ภาวะของผู้ท าหนังสือแสดงเจตนาอันเกิดจากการบาดเจ็บหรือโรคท่ีไม่อาจ
รักษาให้หายได้และผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้รับผิดชอบการรักษาได้วินิจฉัยจากการพยากรณ์โรค
ตามมาตรฐานทางการแพทย์ว่า ภาวะนัน้น าไปสู่การตายอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ในระยะเวลาอันใกล้จะ
ถึงและให้หมายความรวมถึงภาวะท่ีมีการสูญเสียหน้าท่ีอย่างถาวรของเปลือกสมองใหญ่ท่ีท าให้ขาด
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ความสามารถในการรับรู้และตดิต่อส่ือสารอย่างถาวร โดยปราศจากพฤติกรรมการตอบสนองใดๆ ที่
แสดงถงึการรับรู้ได้ จะมีเพียงปฏิกิริยาสนองตอบอัตโนมัตเิท่านัน้  เช่นนีแ้พทย์จะต้องท าอย่างไร 

(ค าถามของ นพ.อิทธิพร ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่  2/6/54 ค าถามในหนังสือแพทย
สภาเลขที่  พส.011/314 ลงวันที่  12 เมษายน 2553(ส่งถึง รมต.สาธาฯ หนังสือฉบับนี ้สช. ตอบกลับ
ด้วย)) 

A: การท่ีกฎหมายก าหนดนิยามไว้กว้างๆก็เพ่ือให้เป็นการใช้ดลุยพินิจของแพทย์ในการพิจารณาตาม
สภาพและอาการของโรคตามหลกัวิชาทางการแพทย์ว่าในกรณีดงักล่าวสภาพของโรคมาถึงระยะสดุท้ายของ
ชีวิตหรือไม่ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในผู้ ป่วยแต่ละราย ถ้าแพทย์อยากให้มีความชัดเจนในการปฏิบตัิก็สามารถ
ออกหลกัเกณฑ์การวินิจฉยั “วาระสดุท้ายของชีวิต” ได้อยูแ่ล้วเน่ืองจากเป็นหน้าท่ีโดยตรงขององค์กรวิชาชีพ 

ในทางกฎหมายจะมีการใช้ค าท่ีมีความหมายไม่ชดัเจนเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีต้องใช้หรือปฏิบตัิตาม
สามารถใช้ดลุยพินิจในกรอบท่ีกฎหมายได้เพ่ือให้การใช้กฎหมายืดหยุ่นเหมาะกันกับแต่ละสถานการณ์ เช่น 
เหตหุย่าตามมาตรา 1516(6) ...สามีหรือภริยาท าการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีหรือภริยาอย่างร้ายแรง ถ้า
การกระท านัน้ถึงขนาดท่ีอีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรเม่ือเอาสภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามี
ภริยามาค านงุประกอบ อีกฝ่ายหนึง่ฟ้องหยา่ได้ 

 ตามหนงัสือแพทยสภาเลขท่ี พส.010/21 ฉบบัลงวนัท่ี 12 มกราคม 2553 ถึงกฤษฎีกา(หนงัสือฉบบันี ้
แอบเอามาจากกฤษฎีกา) แพทยสภาได้กล่าวไว้ในหนงัสือว่า การวินิจฉัยวาระสุดท้ายของชีวิตควรให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีแพทยสภาก าหนด กฤษฎีกาจึงถือว่าหนงัสือนีเ้ป็นการยอมรับในประเด็นท่ีแพยสภาเสนอใน
กฤษฎีกาวา่ นิยามตามกฎกระทรวงไม่ชดัเจนหมอไม่สามารถปฏิบตัิได้ โดยถือว่าแพทยสภาจะไปแก้ไขปัญหา
นีเ้อง 

Q: เม่ือมีปัญหาการตีความ “วาระสุดท้ายของชีวิต” หรือถ้อยค าอ่ืนๆที่ไม่ชัดเจนในหนังสือ
แสดงเจตนาของญาตกัิบแพทย์จะท าอย่างไร 

(ค าถามจาก นพ.อิทธิพร ในหนังสือพมิพ์ไทยรัฐฉบับวันท่ี 2/6/54) 
ในทางปฏิบัติเม่ือผู้ ป่วยยังมีสติสัมปชัญญะอยู่การตัดสินใจในเร่ืองการรักษาพยาบาลจะเป็นการ

ปรึกษาหารือรวมกนัระหว่างแพทย์กบัผู้ ป่วย แตถ้่าในกรณีผู้ ป่วยระยะสดุท้ายซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีสติสมัปชญัญะ
แล้ว การตดัสินใจเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลจะเป็นการตกลงร่วมกนัระหว่างแพทย์และญาติ ดงันัน้กฎหมาย
เลยให้เป็นทางเลือกส าหรับผู้ ป่วยว่าเราผู้ เป็นเจ้าของชีวิตจะเลือกการรักษาพยาบาลตวัเราเองในช่วงวาระ
สดุท้ายของชีวิตของเราอยา่งไร  

ดงันัน้พืน้ฐานส าคญัท่ีจะท าให้การรักษาส าเร็จลุล่วงหรือไม่จึงเป็นเร่ืองการปรึกษาหารือกันระหว่าง
ฝ่ายผู้ให้การรักษาและผู้ ป่วย(หรือญาต)ิ ดงันัน้เม่ือเกิดความไมช่ดัเจนของถ้อยค าในหนงัสือแสดงเจตนาหากว่า
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ผู้ ป่วยยงัมีสติสมัปชญัญะอยู่แพทย์ก็ต้องสอบถามผู้ ป่วยโดยตรงว่าจดุท่ีสงสยัหรือท่ีไม่ชดัเจนนีห้มายถึงอะไร 
แต่ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วแพทย์ก็ต้องมาร่วมกันปรึกษาหารือกันญาติหนึ่งคนท่ีผู้ ป่วยมอบหมายให้มี
อ านาจตดัสินใจแทนตนเอง ซึ่งผู้ ป่วยสามารถก าหนดช่ือไว้ในหนงัสือแสดงเจตนาได้ โดยกฎหมายตัง้ช่ือญาติ
คนนีว้่า “ผู้ท าหน้าท่ีอธิบายความประสงค์ท่ีแท้จริงของผู้ท าหนงัสือแสดงเจตนา” ดงัจะเห็นได้จากถ้อยค าใน
กฎกระทรวงข้อ 3 วรรคสอง วา่  

“ผู้ ท าหนังสือแสดงเจตนาอาจระบุช่ือบุคคลเพื่อท าหน้าที่อธิบายความประสงค์ที่แท้จริงของผู้ท า
หนงัสือแสดงเจตนาท่ีระบุไว้ไม่ชดัเจน บุคคลผู้ถูกระบุช่ือดงักล่าวต้องลงลายมือช่ือหรือลายพิมพ์นิว้มือ และ
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนไว้ในหนงัสือแสดงเจตนาด้วย” 

Q: การวินิจฉัยวาระสุดท้ายของชีวิตผู้ป่วย ต้องมีความเห็นจากแพทย์อ่ืนๆด้วยมิใช่แค่แพทย์
เจ้าของไข้เท่านัน้ 
 ((จากหนังสือหนังสืออัยการสูงสุดท่ี อส 0027(พก)/14207 ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2552 ถึง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี), จากหนังสือแพทย์สภาเลขที่ พส.011/621 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2552 ถึง 
สช.เสนอความเหน็ของแพทยสภาต่อกฎกระทรวง) 

ตามหนงัสือแพทยสภาเลขท่ี พส.010/21 ฉบบัลงวนัท่ี 12 มกราคม 2553 ถึงกฤษฎีกา(หนงัสือฉบบันี ้
แอบเอามาจากกฤษฎีกา) แพทยสภาได้กล่าวไว้ในหนังสือว่า การวินิจฉัยวาระสุดท้ายของชีวิตควรให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีแพทยสภาก าหนด กฤษฎีกาจึงถือว่าหนงัสือนีเ้ป็นการยอมรับในประเด็นท่ีแพยสภาเสนอใน
กฤษฎีกาวา่ นิยามตามกฎกระทรวงไม่ชดัเจนหมอไม่สามารถปฏิบตัิได้ โดยถือว่าแพทยสภาจะไปแก้ไขปัญหา
นีเ้อง 

ตรงนีเ้ป็นอ านาจตามกฎหมายขององค์กรวิชาชีพอยู่แล้วท่ีจะออกหลกัเกณฑ์ตา่งๆในวิชาชีพของตน
อยา่งไร ดงันัน้จงึขึน้อยูก่บัแพทยสภาเลยวา่จะท าอยา่งไรกบัเร่ืองนี ้

Q: ถ้าต้องมีการถอดเคร่ืองช่วยหายใจผู้ป่วยจะท าอย่างไร 
(ค าถามจาก นพ.อิทธิพร ในหนังสือพมิพ์ไทยรัฐฉบับวันท่ี 2/6/54) 
A: การท่ีจะถอดเคร่ืองช่วยหายใจเป็นปัญหามากในการปฏิบตัิของแพทย์เพราะแพทย์ก็กลัวว่าถ้า

ตนเองถอดก็จะกลายเป็นว่าท าให้ผู้ ป่วยตายผิดกฎหมายและจริยธรรมทางวิชาชีพ ให้ญาติถอดจะกลายเป็น
การท าร้ายจิตใจญาติว่าตนเองท าให้ญาติตาย ก็ไม่รู้จะท าอย่างไรก็ต้องปล่อยไปอย่างนัน้ แต่ถ้าผู้ ป่วย เขียน
หนังสือไว้ว่าถ้าถอดเคร่ืองช่วยหายใจแล้วให้ถอดเคร่ืองช่วยหายใจได้ ตรงนีแ้พทย์สามารถท าได้เลยไม่ผิด
กฎหมายและจริยธรรมเน่ืองจากเป็นการสัง่ของผู้ ป่วยไว้ โดยกระบวนการถอดเคร่ืองช่วยหายใจนัน้ แพทย์ท่ี
ท างานด้านการดแูลผู้ ป่วยแบบประคบัประคอง(Palliative care) จะมีวิธีการในการถอด และก็เป็นความเข้าใจ
ผิดของคนทัว่ไปวา่ถอดแล้วจะตายทนัที ซึง่ตรงนีไ้มใ่ชผู่้ ป่วยยงัสามารถอยูไ่ด้อีกชัว่ระยะเวลาหนึง่  
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Q: ในกรณีฉุกเฉินมาถงึแพทย์จะท าอย่างไร 
(ผมเตมิเข้าไปเอง โดยเอามาจากหลายๆเวทีที่ถามท านองเดียวกันนี)้ 
A: ในกรณีฉกุเฉิน เม่ือผู้ ป่วยมาถึง ER แพทย์พยาบาลก็ต้องท าตามวิชาชีพคือให้ความช่วยเหลืออย่าง

เต็มท่ีเพราะไม่ทราบอยู่แล้วว่าผู้ ป่วยมีหนงัสือแสดงเจตนาหรือไม่ เว้นแตเ่ขาจะพกติดตวัไว้ แตถ้่าช่วยชีวิตไป
ซกัระยะหนึ่งผู้ ป่วยไม่สนองตอบกบัการรักษา อนันีต้้องวินิจฉัยว่าเป็นวาระสดุท้ายของชีวิตหรือไม่ ถ้าใช้ก็ต้อง
ด าเนินการไปตามสภาพก็คือ ถ้าญาติเอาหนงัสือแสดงเจตนามาแสดงก็คยุกับญาติแล้วก็ปฏิบตัิตามหนงัสือ
แสดงเจตนาของผู้ ป่วย แต่ถ้าไม่มีหนงัสือแสดงเจตนาก็ต้องไปใช้วิธีการเดิมคือ ตกลงกับญาติถึงวิธีการรักษา
ผู้ ป่วย 

Q: ในกรณีที่หนังสือแสดงเจตนาเป็นหนังสือปลอมหรือสร้างเท็จขึน้มา เพื่อหวังในชีวิตหรือ
ทรัพย์สินของผู้ป่วย แพทย์เจ้าของไข้จะมีความผิดหรือไม่หากปฏิบัตติามเจตนานัน้ 

ควรให้มีการลงทะเบียนหนังสือแสดงเจตนาที่อ าเภอ สสจ. ที่อ าเภอ หรือให้ศาลรับรอง เพื่อ
เป็นการยืนยันหนังสือแสดงเจตนาว่าเป็นของจริง 

(ค าถามจาก นพ.อิทธิพร ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่  2/6/54 ,ค าถามในหนังสือแพทย
สภาเลขที่  พส.011/314 ลงวันที่  12 เมษายน 2553(ส่งถึง รมต.สาธาฯ หนังสือฉบับนี ้สช. ตอบกลับ
ด้วย) ,จากบทความ ของ นพ.สัมพันธ์ ในหนังสือคลินิก ปีที่ 25 ฉบับที่ 9 กันยายน 2552 ,จากหนังสือ
แพทยสภาที่  พส.010/21 ลงวันที่  11 มกราคม 2552 ถึงกรรมการกฤษฎีกา(แอบเอามา) ,หนังสือ
อัยการสูงสุดท่ี อส 0027(พก)/14207 ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2552 ถงึเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) 

A: การตรวจสอบหลกัฐานทางกฎหมายในสถานพยาบาล ปกติแล้วจะให้หลกัความไว้เนือ้เช่ือใจ ซึ่งไม่
สามารถไปตรวจเช็คถึงท่ีสดุได้ และก็ไมจ่ าเป็นต้องเช็คเชน่นัน้  หลกักฎหมายมีเพียงว่าถ้าเอกสารปลอม หมอรู้
หรือไม่ว่าเป็นหนงัสือแสดงเจตนาฯ ปลอม ถ้าหมอไม่รู้ย่อมไม่ผิด แตถ้่าหมอไปช่วยปลอม หรือรู้ว่าปลอมก็ยงั
ท าไปตามข้อแสดงเจตนาฯ  อนันีห้มอเจ้าของไข้เข้าข่ายกระท าความผิดแน่นอน ก็ต้องว่ากนัไปตามกฎหมาย
อีกที  หรือในกรณีท่ีรู้วา่เป็นหนงัสือแสดงเจตนาฯ ปลอม แพทย์ก็ไม่ต้องเข้าไปร่วม เพราะกฎหมายฉบบันีไ้ม่ได้
บงัคบัและให้สิทธิปฏิเสธตลอดเวลา  
      “ส่วนกรณีที่มาท าหนังสือแสดงเจตนาฯ ในสถานพยาบาล หมอต้องตรวจสอบว่าขณะท าหนงัสือ
แสดงเจตนาฯ ผู้ป่วยมีสติสมัปชัญญะดีหรือไม่ ถ้าอยู่ในภาวะไม่ปกติ แพทย์ต้องเชิญจิตแพทย์ให้มาช่วย
ประเมินก่อน ว่า ตวัผูที้จ่ะท าอยู่ในสถานะทีจ่ะแสดงเจตนาเช่นนีไ้ดไ้หม เป็นช่วงเวลาทีเ่หมาะสมแลว้หรือไม่” 
 ถ้าเรามาเทียบกบัในทางปฏิบตัิของแพทย์เราจะพบว่าก็ใช้หลกัการความไว้เ นือ้เช่ือใจในผู้ ป่วยเช่นกัน 
เชน่ เม่ือมีคนมากบัผู้ ป่วยแพทย์ พยาบาลก็จะถามว่ามีความสมัพนัธ์อย่างไรกบัผู้ ป่วย ญาติอาจจะตอบว่าเป็น
สามีหรือภรรยาตรงนีไ้ม่มีการไปตรวจสอบเลยว่าเป็นจริงอย่างท่ีพูดหรือเปล่า ก็ท ากันปกติทกุวนัและท าไมใน
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กรณีหนงัสือแสดงเจตนาถึงมาสงสยัว่าต้องพิสจูน์ หรือในกรณีของผู้ ป่วยตา่งชาติท่ีเข้ามารักษาในประเทศไทย
ก็จะมีการพกบตัร No CPR Guard มาด้วยแพทย์ไทยก็ไม่เคยไปสืบว่าของจริงหรือเปล่า แตพ่อคนไทยท า
หนงัสือแสดงเจตนากลบัต้องมาพิสจูน์กนัอยา่งละเอียด 
 ในประเด็นนีค้ณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่า “การก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องรับรองหนังสือ
แสดงเจตนาเป็นการสร้างขัน้ตอนยุ่งยากให้แก่ประชาชนเกินสมควรและไม่เหมาะสมกับสภาพสงัคม และใน
กรณีแพทยสภาก าหนดสถานท่ีจัดท าหนังสือแสดงเจตนา ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุข ส านักงานเขต 
ส านักงานอ าเภอ สสจ. เท่านัน้ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า การก าหนดสถานท่ี
จดัท าหนงัสือแสดงเจตนาเป็นการก าหนดรูปแบบของหนงัสือแสดงเจตนาในลกัษณะเดียวกับการก าหนดให้
นายอ าเภอลงลายมือช่ือรับรองในหนังสือแสดงเจตนาซึ่งท าให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบตัิและประชาชน
ทัว่ไปไมอ่าจใช้สิทธิดงักลา่วได้เลย ด้วยเหตนีุจ้งึไมส่มควรแก้ไขตามท่ีแพทยสภาเสนอ”(เร่ืองเสร็จท่ี 556/2553) 
 และหากพิจารณาในแง่ของสิทธินัน้พบว่า สิทธิในการปฏิเสธการรักษาเป็นสิทธิโดยธรรมชาติของ
บุคคลท่ีมีติดตวัมาพร้อมกับความเป็นมนุษย์ การใช้สิทธิปฏิเสธการรักษาเจ้าของสิทธิจะใช้เม่ือไหร่ก็ได้ตาม
ความต้องการของเจ้าตวั การท่ีต้องไปขออนญุาตหนว่ยงานรัฐก่อนถึงจะมีสิทธิในการปฏิเสธการรักษาย่อมเป็น
การขดัแย้งตอ่แนวคดิของเร่ืองสิทธิโดยธรรมชาติ    
 Q: กฎกระทรวงไม่มีการก าหนดอายุของผู้ท าหนังสือแสดงเจตนา แล้วจะใช้อายุเท่าไหร่ 
 (ค าถามจากกระทรวงยุติธรรมถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในหนังสือกระทรวงยุติธรรมท่ี ยธ 
0207/04993 ฉบบัลงวนัท่ี 19 พ.ย.52) 
 ใช้สิทธิผู้ ป่วยตามประกาศสิทธิผู้ ป่วยขององค์กรวิชาชีพท่ี 18 ปีบริบรูณ์ ในกรณีท่ีผู้ ป่วยอายตุ ่ากว่านัน้
ก็ต้องมาพิจารณาว่าผู้ ป่วยเด็กมีความรู้ผิดชอบหรือไม่ ถ้ามีก็ต้องให้เขาร่วมตดัสินใจด้วย แตถ้่าเป็นเด็กท่ียงัไร้
เดียงสาอยูก็่ต้องแล้วแตพ่อแม ่ตรงไปตรงมา 
 Q: จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ท าหนังสือแสดงเจตนาท าหนังสือตอนท่ีก าลังมีสตสัิมปชัญญะอยู่ 

(จากหนังสือหนังสืออัยการสูงสุดท่ี อส 0027(พก)/14207 ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2552 ถึง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี) 
 A: การประเมินสติสมัปชญัญะผู้ท าหนงัสือแสดงเจตนาใช้การประเมินแบบง่ายๆไม่จ าเป็นว่าต้องเป็น
หมอเป็นพยาบาลก็ท าได้ โดยในแนวปฏิบตัินัน้แนะน าวิธีการประเมินไว้ว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสขุ
หรือเจ้าหน้าท่ีของสถานบริการสาธารณสุขสามารถประเมินสติสัมปชัญญะของผู้ท าหนังสื อแสดงเจตนาท่ี
สถานบริการสาธารณสุขได้ด้วยตนเอง  โดยพิจารณาว่าผู้นัน้มีความสามารถส่ือสารกับคนทัว่ไปได้ตามปกติ
หรือไม ่เข้าใจกาลเวลาและสภาพแวดล้อมตา่งๆรอบตวัได้หรือไม่ จดจ าเร่ืองราวในอดีตของตนเองได้หรือไม่ มี
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ความเข้าใจเนือ้หาในหนงัสือแสดงเจตนาและสามารถวางแผนล่วงหน้าเก่ียวกบัชีวิตของตนเองได้หรือไม่ โดย
การพิจารณาเหล่านีค้วรใช้วิจารญาณของผู้ประเมิน ตลอดจนค านึงถึงข้อจ ากดัและสภาพแวดล้อมในเวลานัน้
เป็นส าคญั แต่หากผู้นัน้ยังมีสภาพอารมณ์ท่ีไม่เป็นปกติ ก็อาจนัดให้มาท าหนังสือในภายหลังได้  หรืออาจ
ปรึกษาจิตแพทย์ได้ตามความเหมาะสม”  
 จะเห็นได้ว่าเป็นเกณฑ์ประเมินแบบพืน้ฐานท ากันได้เองอยู่ไม่จ าเป็นต้องใช้จิตแพทย์ทัง้หมดเพราะ
ไม่เช่นนัน้จะเป็นภาระแก่จิตแพทย์ว่าจะต้องมาประเมินทุกครัง้ เป็นภาระของประชาชนว่าต้องเข้ารับการ
ประเมิน แตใ่นกรณีรายไหนท่ีแปลกๆ ก็ต้องให้จิตแพทย์มาประเมิน 

Q: ถ้าบุคลากรทางการแพทย์ร่วมเป็นพยานการท าหนังสือแสดงเจตนาฯ จะมีผลดีต่อการ
รักษา หรือส่งผลอย่างไรต่อบุคลากรทางการแพทย์หรือไม่ 

บุคคลที่เป็นพยาน ควรต้องเป็นบุคคลท่ีไม่มีส่วนได้เสียในการเสียชีวิตของผู้ท าหนังสือ 
(จากหนังสือของกระทรวงยุตธิรรมเลขที่ ยธ 0207/04993 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2553 ถงึ

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
A: กฎหมายไม่ได้ห้ามมิให้บคุลากรทางการแพทย์เป็นพยานในการท าหนงัสือแสดงเจตนา แตใ่นแนว

ทางการปฏิบตัเิราเขียนค าแนะน าไว้วา่ แพทย์ไมค่วรเป็นพยานในหนงัสือแสดงเจตนาของผู้ ป่วยท่ีตนเป็นแพทย์
เจ้าของไข้และพยาบาลไม่ควรลงนามเป็นพยานในหนงัสือแสดงเจตนาท่ีตนเองเป็นพยาบาลผู้จดัการรายกรณี 
(Nurse Case Manager) เพราะเราเกรงว่าผู้ ป่วยอาจจะคิดว่าทิง้คณุหมอคณุพยาบาลจะทิง้เขาหรือเปล่า คือ
ในค าแนะน าเราเขียนว่า “ไม่ควร” แต่ถ้าในความเป็นจริงถ้าหมอและพยาบาลมีความสนิทสนม คุ้นเคยกับ
ผู้ ป่วยจนเข้าใจถึงความต้องการของผู้ ป่วยท่ีต้องการไม่ให้ยือ้ชีวิตของตนเองในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตก็
สามารถเป็นพยานในหนงัสือแสดงเจตนาได้ 

ในสว่นของเร่ืองบคุคลท่ีมาเป็นพยานในหนงัสือแสดงเจตนา ไม่ควรเป็นผู้ มีส่วนได้เสียกบัการตายของ
ผู้ท าหนงัสือแสดงเจตนานัน้ ตรงนีก้ฎหมายไม่ได้เขียนห้ามไว้เพราะเร่ืองการท าหนงัสือแสดงเจตนาไม่ใช่เร่ือง
เก่ียวกบัการแสดงเจตนาในทรัพย์สินเหมือนการท าพินยักรรม แตเ่ป็นเร่ืองการปฏิเสธการรักษาซึ่งมนัขึน้อยู่กบั
ผู้ท าเองวา่อยากจะให้ใครเป็นพยาน เป็นเร่ืองสว่นตวัของแตล่ะครอบครัว 

Q: หนังสือแสดงเจตนาไม่มีพยานได้หรือไม่ 
(ค าถามที่เตมิเอง เน่ืองจากเหน็ในหลายๆเวทีก็ถามท านองนี)้ 

 กฎกระทรวงท่ีออกมาตามมาตรา 12 เกินขอบเขตที่มาตรา 12 ให้อ านาจไว้ 
 (จากบทความ ของ นพ.สัมพันธ์ ในหนังสือคลินิก ปีที่  25 ฉบับที่  9 กันยายน 2552 ,จาก
หนังสือแพทยสภาที่ พส.010/21 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2552 ถงึกรรมการกฤษฎีกา(แอบเอามา),) 
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 หลักเกณฑ์รายละเอียดของหนังสือแสดงเจตนา เช่น ช่ือผู้ท า รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล 
พยาน ฯลฯ เกินกรอบอ านาจที่มาตรา 12 ให้อ านาจไว้ 
 (จากหนังสือหนังสืออัยการสูงสุดท่ี อส 0027(พก)/14207 ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2552 ถึง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี) 
 การออกแนวทางการปฏิบัติ(Guideline) ตามกฎกระทรวงเกินกรอบที่มาตรา 12 แห่งพระ
ราชบัญยัตสุิขภาพแห่งชาตใิห้อ านาจไว้ 
 (จากหนังสือหนังสืออัยการสูงสุดท่ี อส 0027(พก)/14207 ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2552 ถึง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี) 

A: กฎหมายไม่ได้ก าหนดรูปแบบว่าหนังสือแสดงเจตนาต้องมีพยาน กฎหมายเพียงแค่เขียนเป็น
แนวทางไว้ว่าควรจะมีพยาน ดงันัน้ไม่มีพยานก็ได้ ตรงนีมี้ท่ีมาว่าตอนร่างกฎกระทรวงก็คิดว่าหนงัสือแสดง
เจตนาควรจะมีแบบดีไหม แตถ้่ามีแบบขึน้มาแล้วชาวบ้านท าผิดแบบ อย่างนีห้นงัสือแสดงเจตนาก็ใช้ไม่ได้ แต่
ถ้าไมมี่แบบแล้วถ้าคนไข้เขียนใสกระดาษเปลา่ๆมาให้หมอแล้วหมอจะมีเกณฑ์ในการดหูนงัสืออย่างไร ก็เลยตก
ลงกนัในท่ีประชมุวา่ เอาเป็นแนวทางดีกวา่ เลยใช้ค าในกฎกระทรวงวา่ “หนงัสือแสดงเจตนาต้องมีความชดัเจน
เพียงพอท่ีจะด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ ท าหนังสือดงักล่าวได้ โดยมีข้อมูลเป็นแนวทาง ในการท า
หนงัสือ ดงัตอ่ไปนี ้” 

มีการพิจารณาประเด็นนีใ้นคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งประเด็นนีส้ านกังานอยัการสงูสดุเห็นต่างจาก
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นวา่ “ส านกังานอยัการสงูสดุมีความเห็นโต้แย้ง
กบัคณะกรรมการกฤษฎีกา คือ การก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีต้องระบไุว้หนงัสือแสดงเจตนาบญัญัติเกินขอบอ านาจ
ของมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะท่ี ๑๐) 
พิจารณาในประเด็นนีแ้ล้วมีความเห็นว่า แม้ว่ามาตรา ๑๒ วรรคสองแห่งพระราชบญัญัติดงักล่าวใช้ถ้อยค าว่า 
“การด าเนินการ” แตมี่ความจ าเป็นต้องก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัท าหนงัสือแสดงเจตนาเพ่ือปนะโยชน์
ด้านพยานหลกัฐานและการพิสจูน์ความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประกอบกบัข้อ ๓ วรรคหนึ่งของ
กฎกระทรวง ใช้ถ้อยค าวา่ “...โดยทีข้อมลูเป็นแนวทางในการท าหนงัสือ...” อนัเป็นบทบญัญัติท่ีไม่มีลกัษณะเชิง
บังคับให้ต้องกระท า แต่เป็นเพียงแนวทางในการจัดท าหนังสือแสดงเจตนาเท่านัน้ ดังนัน้ การก าหนด
หลกัเกณฑ์ท่ีต้องระบุไว้ในหนงัสือแสดงเจตนาจึงไม่เกินขอบเขตของมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญัติสุขภาพ
แหง่ชาต ิพ.ศ.๒๕๕๐” (เร่ืองเสร็จท่ี 556/2553) 

สารส าคญัของประเด็นนีคื้อ ส านักงานอยัการสูงสุดมองในมุมมองของกฎหมายและคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาในทางปฏิบตั ิ
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ในประเดน็เร่ืองแนวทางการปฏิบตั(ิGuideline) ตามข้อ 7 ของกฎกระทรวงท่ีให้อ านาจเลขาธิการ คสช. 
โดยความเห็นชอบของ คสช. ประกาศแนวทางการปฏิบตัินัน้ คณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะท่ี 10) มีความเห็น
เพิ่มเตมิวา่ “การท่ีประกาศดงักลา่วต้องได้รับความเห็นชอบจาก คสช. เน่ืองด้วยจะได้เกิดความรอบคอบเพราะ 
คสช. มีบคุลากรหลากหลาย นอกจากนัน้การก าหนดให้ออกตวัอยา่งหนงัสือแสดงเจตนาก็เพ่ือความชดัเจน” 

Q: รายละเอียดไหนส าคัญท่ีสุดในหนังสือแสดงเจตนา 
(ค าถามที่เตมิเอง เน่ืองจากเหน็ในหลายๆเวทีก็ถามท านองนี)้ 
A: วนัท่ี เน่ืองจากจะใช้ดวู่าท าตัง้แตต่อนไหน ตอนนัน้ยงัรู้สึกตวัดีอยู่หรือเปล่า และในกรณีท่ีอาจจะมี

การท าหนงัสือแสดงเจตนาหลายฉบบัก็ให้ถือตามฉบบัท่ีลงวนัท่ีลา่สดุ ดงันัน้สิ่งท่ีขาดไมไ่ด้คือวนัท่ี 
Q: เม่ือท าหนังสือแสดงเจตนาแล้ว ผู้ท าควรจะท าอย่างไร 
(ค าถามที่เตมิเอง เน่ืองจากเหน็ในหลายๆเวทีก็ถามท านองนี)้ 
A: เม่ือท าหนงัสือแสดงเจตนาแล้วผู้ท าต้องแจ้งและก าชบัเร่ืองนีใ้ห้กบัญาติพ่ีน้องได้รับทราบ อธิบาย

เจตนารมณ์และความต้องการของตนเอง นอกจากนีค้วรท่ีจะท าส าเนาไปเก็บไว้ในเวชระเบียนของแพทย์ท่ี เรา
รักษาประจ าด้วยเพ่ือให้แพทย์ทราบ และเก็บตวัจริงไว้ท่ีเราเอง 

Q: กับข้อกังวลว่า หนังสือแสดงเจตนาฯ จะท าให้ญาตลิะทิง้ไม่รักษาผู้ป่วย และจะมีผลเช่นไร
กับญาตถ้ิาหากท าตามหนังสือแสดงเจตนา  

A: ขออธิบายว่า ค าวา่ลีฟวิ่ง วิล คืออาการท่ีต้องเสียชีวิตอยูแ่ล้ว การท่ีผู้ ป่วยจะถกูบงัคบัหรือไมบ่งัคบั
ให้ท า อยา่งไรก็ต้องเสียชีวิตอยูดี่ หนงัสือแสดงเจตนาฯ ไม่ใช่การเร่งใหมี้การเสียชีวิตเร็วข้ึน แต่คนมกัเอาเร่ือง
กฎหมายฉบบันีไ้ปรวมกบัเร่ืองการุณยฆาตทีเ่ป็นการเร่งการตาย ตอ้งย ้าว่าหนงัสือแสดงเจตนาฯ เป็นการขอใช้
สิทธิตายอย่างธรรมชาติที่อย่างไรก็ตอ้งตายอยู่แลว้ ซ่ึงถา้ญาติท าตามขัน้ตอนทีก่ฎหมายระบไุวก็้ไม่น่ามีปัญหา
อะไร   

Q: การท าหนังสือแสดงเจตนาฯมีผลต่อการท าประกันชีวิตหรือผลประโยชน์จากการท า
ประกันชีวิตหรือไม่ 

A: การจะได้รับสินไหนจากกรมธรรม์ เป็นเง่ือนไขท่ีผู้ท าประกันภยัตกลงกับบริษัทประกนัภัยว่าเป็น
อย่างไร ตรงนีต้้องพิจารณาเป็นกรณีๆไปจะบอกเป็นหลักการทั่วไปไม่ได้ เพราะเป็นเร่ืองเฉพาะสัญญา
ประกนัภัยแตล่ะฉบบั แต่การท าหนงัสือแสดงเจตนาฯ ไม่ใช่การฆ่าตวัตาย ดงันัน้แม้ผู้ ป่วยจะท าหนงัสือแสดง
เจตนาฯไว้และเสียชีวิตไป ก็ยงัคงมีสิทธิในการรับสินไหนจากกรมธรรม์อยู่ดี เพราะไม่ใช่การฆ่าตวัตายแตอ่ย่าง
ใด  

Q: สุดท้ายแล้วเจตจ านงของผู้ป่วยอาจไม่ได้รับการท าตามท่ีแสดงไว้ฯ หากญาติไม่ยินยอมให้
ท าตาม แล้วกฎหมายฉบับนีจ้ะมีประโยชน์ในด้านใด 
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A: ประโยชน์ของกฎกระทรวงดงักล่าว เป็นการเขียนรับรองให้แพทย์โดยเฉพาะว่า ถ้าเกิดแพทย์ ยืนยนั
ว่าเป็นวาระสุดท้ายแล้วท าตามความต้องการของผู้ ป่วย  หมอย่อมไม่ผิด  พระราชบญัญัต (พ.ร.บ.) สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12  วรรค 3ยกเว้นไว้ให้แล้ว  แตถ้่าหมอไม่อยากมีเร่ืองกับลูกหลานผู้ ป่วย หมอมี
สิทธิปฏิเสธไมท่ าตามกฎหมายก็ให้สิทธินัน้ไว้  

Q: แล้ววาระสุดท้ายของชีวิตของผู้ท าหนังสือแสดงเจตนา ใครจะเป็นคนบอกและใช้
มาตรฐานอะไรมาตัดสิน 

 A: โดยทัว่ไปแพทย์เจ้าของไข้จะเป็นคนบอกอยูแ่ล้ว ในกฎกระทรวงเขียนได้แตห่ลกัการกว้าง ๆ เทา่นัน้
วา่ เป็นภาวะท่ีผู้ ป่วยอยูใ่นภาวะเจ็บป่วยท่ีไมอ่าจรักษาให้หายได้ และจะต้องเสียชีวิตในเวลาไมช้่า ซึง่ในความ
เป็นจริงวาระสดุท้ายหรือไม ่แพทย์ต้องเป็นคนบอกตามหลกัวิชา สมมตผิู้ ป่วยรู้สกึตวัหมอต้องคยุกบัเขา แตถ้่า
เขาไมรู้่สกึตวัแล้วระบไุว้ชดัเจนวา่ไมข่อใช้เคร่ืองชว่ยหายใจ หรือเจาะคอ  อนันีก็้ต้องบอกญาตวิา่ถึงวาระ
สดุท้ายแล้ว ลีฟวิ่ง วิลก็เขียนไว้อยา่งนี ้ ก็ท าตามขัน้ตอนไป  

Q: แต่ก็ยังมีกลุ่มท่ีไม่เข้าใจหรือเข้าใจเจตนาของกฎหมายหนังสือแสดงเจตนาฯ ผิดอยู่  
A: ในฐานะนกักฎหมายแนะน าว่าต้องเปิดใจ และฟังค าอธิบายก็จะเข้าใจ ในกลุ่มแพทย์ท่ีส่วนมากไม่

เข้าใจเพราะไมรู้่ตวักฎหมาย แตถ้่าอธิบายให้เขารู้ เช่ือว่ากว่า 70% ของแพทย์ทัง้ประเทศ จะเข้าใจและยอมรับ
ได้ แตส่ าหรับกลุ่มท่ีไม่เข้าใจหรือคดัค้าน ก็อยากให้ไปตรวจสอบว่าคนกลุ่มนีมี้ผลประโยชน์ใดทบัซ้อนหรือไม ่
เพราะจากท่ีตรวจสอบมาพบวา่ ผู้ ป่วยในภาวะลีฟวิ่ง วิล จะมีคา่ใช้จ่ายถึงวนัละ 50,000 บาท และคา่เฉล่ียของ
แต่ละคนจะเสียเงินกับค่ารักษาไปคนละ 1,000,000 บาท แต่สุดท้ายก็ต้องเสียชีวิต ซึ่งการมีกฎหมายฉบบันี ้
ขึน้มาใครบ้างท่ีจะเสียผลประโยชน์ 

 


