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แพทยสภากับการออกแนวปฏิบัตทิ สี่ ร้ างความสั บสนแก่ บุคลากรทางการแพทย์
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส*
เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2554 ผูเ้ ขียนได้รับเชิ ญจากคณะกรรมาธิ การสาธารณสุ ข วุฒิสภา ให้เป็ น
วิทยากรและร่ วมสัมมนาในหัวข้อ “เจตนารมณ์การขอใช้สิทธิการตายในวาระสุ ดท้ายของชีวิต : ผลกระทบต่อ
ผูป้ ่ วยและแพทย์” การสัมมนาครั้งนี้ สืบเนื่ องจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.2550 ได้กาํ หนดไว้ใน
มาตรา 12 วรรคหนึ่งว่า “บุคคลมีสิทธิทาํ หนังสื อแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริ การสาธารณสุ ขที่เป็ นไปเพียง
เพื่อยืดการตายในวาระสุ ดท้ายของชีวิต หรื อเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่ วยได้” ในพระราชบัญญัติดงั กล่าว
ได้บญั ญัติรับรองสิ ทธิของบุคคลไว้วา่ เมื่อถึงคราวที่เจ็บป่ วยมากและอยูใ่ นวาระสุ ดท้ายของชีวิต ซึ่งไม่อาจแสดง
เจตนาได้ ก็สามารถเขียนไว้ล่วงหน้าได้ว่า จะขอจากไปตามธรรมชาติ ขอตายอย่างสงบโดยไม่ตอ้ งการให้ใช้
เทคโนโลยีใด ๆ มาเหนี่ ยวรั้งเพียงเพื่อยืดการตายออกไป นัน่ คือหลักการของกฎหมายซึ่ งใครจะทําหนังสื อนี้ ไว้
หรื อ ไม่ ท าํ ก็ ไ ด้ สํา หรั บ รายละเอี ย ดในการดํา เนิ น การให้เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารที่ ก ํา หนดใน
กฎกระทรวง ซึ่ งกว่ากฎกระทรวงจะออกมา ได้ใช้เวลาร่ วม 4 ปี โดยมีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
ที่ผา่ นมานี้เอง
ในขั้นตอนของการออกกฎกระทรวงและกําหนดแนวปฏิบตั ิ สํานักงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ
(สช.) ได้จ ัด ให้ มี ก ารประชุ ม สั ม มนาฟั ง ความคิ ด เห็ น จากทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ง บุ ค ลากรด้า นการแพทย์ ทาง
สาธารณสุ ข นักกฎหมายและภาคประชาชน จนออกมาเป็ นร่ างกฎกระทรวง หลังจากนั้น ทางคณะกรรมการ
กฤษฎีกาซึ่งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิทางกฎหมายได้ช่วยปรับปรุ งเนื้อหาและถ้อยคําให้เกิดความถูกต้องและชัดเจนมาก
ขึ้น แต่เมื่อกฎกระทรวงประกาศใช้กลับมีขอ้ โต้แย้งจากองค์กรวิชาชีพ คือ แพทยสภา พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตใน
เชิงกฎหมายถึงความเสี่ ยงของแพทย์ที่อาจถูกฟ้ องร้อง จนแพทย์ส่วนหนึ่งเกิดความวิตกกังวลไปด้วย
ในฐานะที่ผเู ้ ขียนเป็ นอาจารย์ทางด้านกฎหมายและได้ร่วมจัดทํากฎหมายดังกล่าว ขอเรี ยนให้ทราบว่า
ประเด็นกฎหมายที่เป็ นข้อกังวลของแพทยสภานั้นได้ผา่ นการพูดคุย ผ่านการประชุมของนักกฎหมายกับแพทย์
จนเกิ ดความเข้าใจร่ วมกัน ซึ่ งไม่มีประเด็นที่ตอ้ งกังวลว่าจะถูกฟ้ องร้ องจากการปฏิบตั ิตามกฎหมายดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เมื่ อมี ขอ้ สงสัยจากคนบางกลุ่ม จึ งขอนําประเด็นข้อสงสัยเหล่านั้นมาชี้ แจงเพื่อความเข้าใจที่
ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งดังนี้
1. สิ ทธิการทําหนังสื อแสดงเจตนาไม่ ประสงค์ จะรั บบริ การสาธารณสุ ข ตามที่บัญญัติไว้ ในมาตรา 12
แห่ งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.2550 เป็ นการฆ่ าตัวตาย ใช่ หรือไม่
สิ ทธิการทําหนังสื อแสดงเจตนาไม่ ประสงค์ จะรับบริการสาธารณสุ ข (Living will) มิใช่ การให้ สิทธิแก่
ผู้ใดทีจ่ ะฆ่ าตัวตาย กฎหมายระบุไว้ชดั เจนว่า เป็ นกรณี การปฏิเสธการรับบริ การในวาระสุ ดท้ายของชีวิตเท่านั้น
*
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เพราะเมื่อถึงเวลาที่ชีวิตเดิ นทางมาถึงจุดที่ไม่อาจรักษาโรคให้หายได้และจะต้องจากไป ก็ขอจากไปตามวิธี
ธรรมชาติ อย่าเหนี่ ยวรั้งหรื อพยายามที่จะฝื นความตายด้วยวิธีการต่าง ๆ เลย เช่น การใส่ ท่อช่วยหายใจ การเจาะ
คอ การปั๊ มหัวใจ เป็ นต้น คําสั่งเช่นนี้ ในต่างประเทศเรี ยกว่า Living will คือ เจตนาที่แสดงไว้เมื่อครั้งชีวิตยัง
ปกติอยูห่ รื อบางครั้งเรี ยกว่า Advance directive คือสัง่ ไว้ล่วงหน้า เพราะหากว่าชีวิตอยูใ่ นวาระสุ ดท้าย ย่อมไม่
สามารถแสดงเจตนาได้
2. การทํา Living will เป็ น Mercy killing หรือการการุณยฆาต ใช่ หรือไม่
คําตอบทางกฎหมายคือ ไม่ ใช่ การุ ณยฆาตเป็ นการเร่ งการตายที่เรี ยกว่า Active Euthanasia ซึ่ งตาม
กฎหมายไทยทําไม่ได้ แต่การทํา Living will เป็ นเรื่ องที่ผปู ้ ่ วยขอตายตามธรรมชาติ เป็ นกรณี ที่เรี ยกว่า Passive
Euthanasia ซึ่งในแง่กฎหมาย จริ ยธรรม ถือว่ากระทําได้ตามความประสงค์ของผูป้ ่ วย
ผูท้ ี่ พยายามยืนยันว่า เรื่ องดังกล่าวเป็ นการุ ณยฆาต เป็ นการตายผิดธรรมชาติ และโยงไปว่าอาจเกิ ด
ปั ญหาการใช้สิทธิ กบั บริ ษทั ประกันชี วิตหรื อสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ (สปสช.) ยิ่งทําให้คน
ทัว่ ไปเกิดความเข้าใจผิดและสับสนมากขึ้น
3. การทําตามความประสงค์ ดังกล่ าว แพทย์ จะถูกกล่ าวหาว่ าทอดทิง้ ผู้ป่วยหรืองดเว้ นการปฏิบัติหน้ าที่
หรือไม่
ในประเด็นดังกล่าว หากไม่เข้าใจในหลักกฎหมายและไม่เข้าใจในแนวปฏิบตั ิที่ถูกต้องของแพทย์ ก็
เป็ นไปได้ที่เกิดความกังวลข้างต้น
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้น แม้ผปู ้ ่ วยจะอยูใ่ นวาระสุ ดท้ายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้และจะต้อง
ตายจากไป แม้จะระบุว่าเป็ นผูป้ ่ วย N.R. (No Resuscitation) ก็ยงั ได้รับการดูแลอยู่ No Resuscitation มิได้
หมายความว่า No Treatment ไปด้วย คือมิได้หมายความว่าผูป้ ่ วยจะถูกทอดทิ้ง แพทย์ยงั คงดูแลเหมือนเดิมหรื อ
อาจดูแลมากกว่าเดิ มอีก เพื่อบรรเทาอาการที่ทุกข์ทรมานหรื อระงับปวดแก่ผปู ้ ่ วย เพื่อให้เขาจากไปอย่างสงบ
เพียงแต่ไม่ใช้เครื่ องมือต่าง ๆ มายืดความตายเท่านั้น
ในกรณี ของ Living will ก็เช่ นกัน การทําตามความประสงค์ของผูป้ ่ วยที่ได้สั่งไว้ว่า ขออย่าใส่
เครื่ องช่วยหายใจ ขอไม่ให้เจาะคอหรื อปั๊ มหัวใจ เหล่านี้ เป็ นต้น แพทย์ก็จะไม่ทาํ ในสิ่ งที่ผปู ้ ่ วยไม่ตอ้ งการใน
วาระสุ ดท้ายของชี วิตเขา แต่มิได้หมายความว่าแพทย์จะทอดทิ้งไปเลย การให้การรักษาแบบประคับประคอง
(Palliative care) ยังคงกระทําอยู่ เพราะฉะนั้น ไม่ มีประเด็นเลยที่จะกล่ าวหาว่ า แพทย์ งดเว้ นการปฏิบัติหน้ าที่
การโยงเรื่ องดังกล่าวไปเป็ นประเด็นทางกฎหมายว่า จะเข้ากรณี ของประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 เป็ นเรื่ อง
ที่เข้าใจกฎหมายคลาดเคลื่อน เพราะหลักกฎหมายในเรื่ องงดเว้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 วรรค
ท้าย จะต้องปรากฏว่า ผูก้ ระทํามีหน้าที่และต้องเป็ นหน้าที่ที่จกั ต้องกระทําเพื่อป้ องกันผล กล่าวคือ ถ้ากระทํา
หน้าที่ ผลร้ายนั้นก็จะไม่เกิด จึงจะถือได้วา่ ผลร้ายเกิดจากการงดเว้นปฏิบตั ิหน้าที่น้ นั ๆ
แต่ กรณีของแพทย์ แม้ แพทย์ จะมีหน้ าที่ในการรั กษาพยาบาลผู้ป่วย แต่ เมื่อถึงวาระสุ ดท้ ายที่ผู้ป่วย
จะต้ องจากไป ไม่ มีแพทย์ คนไหนที่จะทําให้ ผู้ป่วยที่ต้องตายตามธรรมชาติไม่ ตายได้ การกระทําจึงมิใช่ การงด
เว้ นในความหมายของหลักกฎหมายและการกระทําเช่ นนี้ ก็มิใช่ การทอดทิง้ ผู้ป่วยแต่ อย่ างใดเพราะเป็ นความ
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ต้ องการของผู้ป่วยเอง อีกทั้งการรักษาแบบประคับประคองยังคงกระทําอยู่ ในกฎกระทรวงได้ช่วยยุติประเด็น
ดังกล่าวไว้แล้ว1
4. ประเด็นทีเ่ ป็ นข้ อสงสั ยตามมาก็คอื อย่ างไรทีเ่ รียกว่ า “วาระสุ ดท้ ายของชีวติ ”
ในเรื่ องนี้ กฎหมายนิ ยามได้เพียงกรอบโดยทัว่ ไป2 แต่วาระสุ ดท้ายของชี วิตในแต่ละโรคแต่ละกรณี
แพทย์จะวินิจฉัยตามหลักวิชา ซึ่งเมื่อผูป้ ่ วยไม่รู้สึกตัว แพทย์ก็จะสื่ อความเข้าใจกับญาติ หากญาติเห็นด้วยกับข้อ
วินิจฉัยของแพทย์ ก็สามารถทําตามรายละเอียดใน Living will ได้ แต่หากญาติไม่เห็นด้วยและอยากเหนี่ ยวรั้ง
ชีวิตต่อไปอีกระยะหนึ่ ง แพทย์สามารถปฏิบตั ิได้ 2 ทาง กล่าวคือ หากแพทย์เห็นความจําเป็ นและเหตุผลของ
ญาติ ก็สามารถทําตามที่ญาติตอ้ งการได้ หรื อแพทย์อาจทําตามคําสั่งใน Living will ก็ได้ หากแพทย์ทาํ ตาม
คําสั่งใน Living will มาตรา 12 วรรคสาม ก็ได้บญั ญัติไว้แล้วว่า การกระทํานั้นไม่ เป็ นความผิดและให้ พ้นจาก
ความรับผิดทั้งปวง3
ส่ วนกรณีที่ผ้ ูป่วยได้ เขียน Living will ไว้ แล้ วว่ า ไม่ ต้องการให้ เจาะคอหรือทําอะไรในวาระสุ ดท้ ายของ
ชี วิตและญาติก็ไม่ ได้ ขอร้ องให้ ทําอะไรต่ อ แต่ ทางสถานพยาบาลฝื นทํา ซึ่ งอาจเป็ นไปได้ ในโรงพยบาลเอกชน
ประเภททีม่ ุ่งค้ ากําไรจากความเจ็บป่ วยของเพือ่ นมนุษย์ การกระทําเช่ นนีแ้ หละทีจ่ ะมีปัญหากฎหมายตามมา
การทําความเข้ าใจกับญาติโดยการพูดความจริ งคือจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พที่พึงปฏิบัติด้วยวิธีการที่
เหมาะสม
5. แพทย์ มีหน้ าที่ต้องไปตรวจสอบหรือไม่ ว่า Living will หรือหนังสื อแสดงเจตนาไม่ ประสงค์ จะรั บ
บริการสาธารณสุ ขทีเ่ ป็ นไปเพียงเพือ่ ยืดการตายในวาระสุ ดท้ ายของชีวติ หรือเพือ่ ยุติการทรมานจากการเจ็บป่ วย
เป็ นของจริงหรือของปลอม
การตั้งข้อสังเกตในประเด็นดังกล่าวของแพทยสภา เหมือนทําให้เรื่ องที่ไม่เป็ นปั ญหากลายเป็ นปั ญหา
ยิ่งแพทยสภาได้ออกแนวทางไว้ว่า “แพทย์ ผ้ เู กี่ยวข้ องต้ องแน่ ใจว่ าหนังสื อดังกล่ าวเป็ นหนังสื อแสดงเจตนาฯที่
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กฎกระทรวงข้อ 2 บัญญัติวา่
“บริ การสาธารณสุ ขที่เป็ นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุ ดท้ายของชี วิต หรื อเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่ วย”
หมายความว่า วิธีการที่ ผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมนํามาใช้กบั ผูท้ าํ หนังสื อแสดงเจตนาเพื่อประสงค์จะยืดการตายในวาระ
สุ ดท้ายของชีวิตออกไป โดยไม่ทาํ ให้ผทู ้ าํ หนังสื อแสดงเจตนาพ้นจากความตายหรื อยุติการทรมานจากการเจ็บป่ วย ทั้งนี้ ผู้ทํา
หนังสื อแสดงเจตนายังคงได้ รับการดูแลรักษาแบบประคับประคอง
2
“วาระสุ ดท้ายของชีวติ ” หมายความว่า ภาวะของผูท้ าํ หนังสื อแสดงเจตนาอันเกิดจากการบาดเจ็บหรื อโรคที่ไม่อาจรักษาให้หาย
ได้และผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมผูร้ ับผิดชอบการรักษาได้วินิจฉัยจากการพยากรณ์โรคตามมาตรฐานทางการแพทย์วา่ ภาวะ
นั้นนําไปสู่การตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในระยะเวลาอันใกล้จะถึงและให้หมายความรวมถึงภาวะที่มีการสู ญเสี ยหน้าที่อย่างถาวร
ของเปลือกสมองใหญ่ที่ทาํ ให้ขาดความสามารถในการรับรู้และติดต่อสื่ อสารอย่างถาวร โดยปราศจากพฤติกรรมการตอบสนอง
ใดๆ ที่แสดงถึงการรับรู้ได้ จะมีเพียงปฏิกิริยาสนองตอบอัตโนมัติเท่านั้น
3
มาตรา 12 วรรคสาม บัญญัติวา่ “เมื่อผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุ ขได้ปฏิบตั ิตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่ งแล้วมิให้
ถือว่าการกระทํานั้นเป็ นความผิดและให้พน้ จากความรับผิดทั้งปวง”

4

กระทําโดยผู้ป่วยขณะที่ มีสติ สัมปชั ญญะ เช่ นหนังสื อแสดงเจตนาฯที่ กระทําโดยอยู่ในความรู้ เห็ นของแพทย์
เช่ นนีแ้ ล้ วให้ ปฏิบัติตามความประสงค์ ของผู้ป่วย ยกเว้ นข้ อ 6” คือ
“ในกรณี ที่ มีค วามขัด แย้ ง กับ ญาติ ผ้ ูป่ วย เกี่ ย วกับ เรื่ อง “ความแท้ จ ริ ง” ของหนั งสื อ แสดงเจตนาฯ
ดังกล่ าว แนะนําให้ ญาติผ้ ปู ่ วยใช้ สิทธิ ทางศาล”4
การออกแนวปฏิบตั ิดงั กล่าว เป็ นการสร้างภาระและความเสี่ ยงแก่แพทย์มากขึ้น การที่ระบุว่า แพทย์
ผูเ้ กี่ยวข้องต้องแน่ใจว่าหนังสื อกระทําโดยผูป้ ่ วยขณะมีสติสมั ปชัญญะนั้น แพทย์มีหน้าที่ตอ้ งไปตรวจสอบความ
ถูกต้องของหนังสื อแสดงเจตนาเพียงใด เป็ นการดึ งเรื่ องทางกฎหมายมาทําความยุ่งยากในเวชปฏิบตั ิ ในเวช
ปฏิ บั ติ ข องแพทย์ จ ะยึ ด หลัก วิ ช าและจริ ย ธรรมในการทํ า งานมากกว่ า ยึ ด แง่ มุ ม ในทางกฎหมาย และก็ ไ ม่
จําเป็ นต้ องนําวิธีการตรวจสอบทางกฎหมายมาใช้ ในทุกขั้นตอนของเวชปฏิบัติ ความสุ จริตใจของแพทย์ เป็ น
เรื่ องที่อธิบายเรื่องต่ าง ๆ ได้ อยู่แล้ ว ยกตัวอย่างเช่น เมื่อแพทย์ข้ ึนไปดูอาการของคนไข้และต้องการคุยกับญาติ
เห็นผูห้ ญิงเฝ้ าไข้อยู่ แพทย์ได้สอบถามแล้วว่าเป็ นอะไรกับผูป้ ่ วย หญิงผูน้ ้ นั ได้แจ้งว่าเป็ นภรรยา แพทย์ก็ได้
เชิญหญิงนั้นมาคุยอาการของผูป้ ่ วย ซึ่ งเป็ นวิธีที่ทาํ กันตามปกติ แพทย์ไม่จาํ ต้องไปตรวจสอบให้แน่ ใจว่าเป็ น
ภรรยาที่แท้จริ งหรื อไม่ โดยขอดูทะเบียนสมรส แม้ต่อมาจะปรากฏว่าหญิงนั้นมิใช่ภรรยาที่จดทะเบียน จะถือว่า
เป็ นความผิดของแพทย์ได้อย่างไร
การกําหนดแนวทางของแพทยสภาดังกล่ าว กลับจะสร้ างปัญหาแก่ แพทย์ มากขึน้ ยิ่งไปกว่ านั้นการออก
แนวทางดังกล่ าว ก็ไม่ ได้ ทําเป็ นประกาศของแพทยสภา เป็ นการออกแนวทางลอย ๆ หากแพทย์ ปฏิบัติตามและ
เกิดปัญหาตามมา แนวทางดังกล่ าวจะไม่ สามารถคุ้มครองแพทย์ ได้ เลย ถ้ าแพทยสภาเห็นว่ าแนวทางนั้นถูกต้ อง
จริงและคุ้มครองแพทย์ ได้ จริง ผู้เขียนแนะนําให้ ออกเป็ นข้ อบังคับหรือประกาศ ถ้ าหากเกิดปัญหา แพทย์ จะได้
อ้างอิงได้ ว่าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ของแพทยสภาแล้ว
ยิง่ ได้อ่านข้อความในข้อ 6 ที่ว่า ถ้ามีความขัดแย้งกับญาติผปู ้ ่ วยเกี่ยวกับหนังสื อแสดงเจตนา ให้แนะนํา
ญาติผปู ้ ่ วยไปใช้สิทธิ ทางศาล การกําหนดแนวทางเช่นนี้น่ากลัวมาก กล่าวคือ เมื่อมีปัญหาแทนที่จะพูดคุยกัน
เพื่อพยายามยุติปัญหา กลับแนะนําให้ไปฟ้ องศาลแทน กลายเป็ นคู่กรณี กนั ไป ซึ่งจะทําให้เป็ นปัญหามากขึ้น
น่าสงสัยมากว่าแนวทางปฏิบตั ิเช่นนี้ออกมาได้อย่างไร เพื่อคนกลุ่มใด แนวทางดังกล่าวนอกจากออกมา
โดยไม่เข้าใจในหลักกฎหมายแล้ว ยังเป็ นการนําแนวคิดทางกฎหมายที่คลาดเคลื่อนไปทําให้เกิดปั ญหาในเวช
ปฏิบตั ิและทําลายจริ ยธรรมที่ครู บาอาจารย์ทางการแพทย์ได้สอนไว้ถึงบทบาทของแพทย์ในแนวทางแห่งวิชาชีพ
ว่า ให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูป้ ่ วยและญาติ เมื่อมีขอ้ สงสัย ก็จะต้องพูดคุยกัน มิใช่แนะนําให้ญาติไปใช้สิทธิ
ทางศาล
กรกฎาคม 2554
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เอกสารซึ่ งแพทยสภาได้ทาํ แจกในวันสัมมนาและแจกทัว่ ไปโดยหนังสื อดังกล่าวลงนามโดยนายกแพทยสภา คือ
ศ.คลีนิค.นพ.อํานาจ กุสลานันท์ (ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554)

