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1. ความเบื้องตน 
 ตามที่รัฐมีบทบาทในการสรางหลักประกันสุขภาพ 
ใหบุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุข รวมถึง 
กรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน โดยตองคํานึงถึงความจําเปนและ
ความสะดวกของผูใชสิทธิบริการก็เพราะมนุษยทุกคน
ยอมปรารถนาใหตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความผาสุข
ตอการรับรูตอการมีชีวิตอยู1 กลาวอีกนัยหนึ่งทุกคน
ตองการใหมีสุขภาพที่ดี ซึ่งคําวาสุขภาพตามความหมาย
ขององคการอนามัยโลก คือ ภาวะอันเปนพลวัตของ
ความสุขที่สมบูรณทั้งทางกาย-ใจ ทั้งทางสังคมและจิต
วิญญาณ สุขภาวะทางกาย หมายถึง การปราศจากโรค
หรือทุพพลภาพ สุขภาวะทางใจ หมายถึง การมีใจราเริง 
แจมใส ปราศจากความทุกขรอนใจ (Suffering)  
 สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การปราศจากการถูก
บีบคั้นทางสังคม เชน การถูกดูหมิ่น เกลียดชัง ไดรับการ
ปฏิบัติอยางไรความเปนธรรม (Unfair Treatment) และ
สุขภาวะทางจิตวิญญาณนั้น หมายถึง การที่มนุษยมีจิต
วิญญาณที่สมบูรณ โดยมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับ
การบรรลุสู “เปาหมายอันสูงสุดของการมีชีวิต” (การ
สามารถบรรลุสูสัจธรรมของชีวิต) ซึ่งการมีสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณ มิใชการบรรลุสูสิ่งที่ เปนธรรมดา ๆ เชน 
ความสามารถในการหายใจ การกิน การนอน ขับถาย 
เปนตน แตอยางไรก็ตามโดยธรรมชาติของมนุษยยอม
เกิดมีความเสื่อมของการทํางานของรางกาย  ทําให
สุขภาพของรางกายเสื่อมถอยลงไปเรื่อย ๆ และเคลื่อนสู
ความตายไปในที่สุด 

 วัตถุประสงคของบทความนี้คือ  การนําเสนอ
แนวคิดและการจัดการเกี่ยวกับความตายโดยประยุกต 
ใชแนวคิดนี้กับมิติทางสังคม ศาสนา เศรษฐกิจ และ
กฎหมาย 
 

2. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับความตาย 
 ความตายเปนสภาวะแยกขาดจากชีวิต ซึ่งถือเปน
การสิ้นสุดของชีวิตที่มนุษยทุกคนตองการหลีกเลี่ยง ถา
พิจารณาถึงทัศนะในเรื่องสุขอนามัยแลว จะพบวามนุษย
ทุกคนรั ง เกี ยจความตายของผู ป วยบางประ เภท 
โดยเฉพาะอย างยิ่ งผูป วยที่ เสี ย ชี วิตอัน เนื่ องจาก
โรคติดตอรายแรง เชน โรคเอดส เปนตน 
 ดังนั้นทุกคนจึงตองการหลีกเลี่ยงการตายหรืออยาง
นอยตองทําดวยประการใดก็ได เพื่อประวิงเวลาใหมี
ชีวิตใหยืนยาวที่สุดเทาที่จะทําได โดยแพทยจะใชยาและ
เทคโนโลยี แตอาจจะไมเกี่ยวของกับการรักษาจิตใจของ
ผูปวยมากนัก อยางไรก็ตาม หากผูปวยมิอาจหลีกเลี่ยง
ความตายได กลาวคือแพทยมิอาจประวิงการตายได ก็
เกิดคําถามที่วาอยางไรจึงจะถือวาเปนการตายในทาง
การแพทย 

 2.1 การตายในเชิงทางการแพทย 
 ในทางกายภาพกอนที่จะมีการออกใบมรณะบัตร 
แพทยมักจะตองระบุสาเหตุของการเสียชี วิต  เชน 
เสียชีวิตเพราะความผิดปกติของการทํางานของอวัยวะ
อยางใดอยางหนึ่ง คือมองวาความตายเปนโรค (Disease) 
อยางหนึ่ง แพทยจะไมระบุสาเหตุแหงการตายวาเปน
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เพราะชราภาพ หรือหมดอายุ กลาวคือแพทยไมมองวา
การตายเปนเพียงปรากฏการณธรรมชาติ 
 อยางไรก็ดี ปญหาอาจมีวา จะวินิจฉัยอยางไรวา
บุคคลหนึ่งไดถึงแกความตายหรือถือวาเสียชีวิตแลวนับ
แตเวลาใด เพราะการที่จะวินิจฉัยวามนุษยตายเมื่อใดนั้น 
เดิมการที่จะถือวาบุคคลใดที่จะถึงแกความตายนั้น เริ่ม
นับจากการที่หัวใจหยุดเตนและปอดหยุดการทํางาน ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดที่ประชุมแพทยนานาชาติได
กําหนดเกณฑวา 

1. หัวใจหยุดเตน 
2. ไมมีการหายใจอีกตอไป 
3. ไมมีรี เฟลกซ  หรือปฏิ กิริยาใด  ๆ  ของ

รางกาย 
4. ความดันโลหิตตกลงถึงศูนย 
5. คลื่นหัวใจเปนเสนตรงไมนอยกวา 15 นาที 

 แมหลักกฎหมายตางประเทศเองก็เคยใหคํานิยาม
การตายไววา หมายถึง การที่หัวใจและปอดหยุดทํางาน
อยางที่มิอาจกลับคืนสูสภาพเดิมอีกตอไป (Irreversible 
Cessation of heart and lung function)2 ตอมาเนื่องจาก
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรการแพทย แพทย
อาจใหยากระตุนหัวใจและใชเครื่องกระตุนหัวใจ เชน 
กรณีไดรับบาดเจ็บทางสมองอยางรุนแรง 
 ดังนั้นในกฎหมายสหรัฐอเมริกาจึงใหคํานิยามความ
ตายใหมวาหมายถึง 

1. การที่ระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบ
การหายใจหยุดทํางานโดยมิอาจกลับ คืนสูสภาพเดิมอีก

ตอไป (Irreversible cessation of circulatory and 
respiratory function) หรือ 

2. การที่สมองทั้งหมดหยุดการทํางานโดยมิ
อาจกลับคืนสูสภาพเดิมอีกตอไป (Irreversible cessation 
of the entire brain)  
 บางตํารากลาววาความตาย หมายถึง สภาพความ
เสียหายของโครงสรางสมอง ซึ่งมิอาจกลับคืนสูสภาพ
เดิม และมิอาจรักษาไดอีกตอไป (Irremediable and 
irreversible structural brain damage) ผนวกกับไม
รูสึกตัวในเครื่อง ชวยหายใจ (Comatose Patient on 
Ventilator) แตตามขอเท็จจริงผูปวยบางรายมีสภาวะ
สมองตาย (Brain Death) ในขณะที่หัวใจและระบบการ
หายใจยังคงทํางานอยู เพราะแพทยใชเครื่องชวยหายใจ 
กรณีเคยมีคดีขึ้นสูศาลอเมริกา โดยวินิจฉัยวาผูปวยรายนี้
ถือวาถึงแกความตายโดยทางกฎหมายแลว 
 สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการตายของการแพทยไทย
ปจจุบัน การที่ใครคนใดคนหนึ่งจะถือวาถึงแกความตาย
นั้น ตองถือการทํางานของแกนสมองเปนหลักเนื่องจาก
เปนอวัยวะที่ทําหนาที่ควบคุมการดํารงชีวิตอยูของมนุษย 
และยังทําหนาที่ควบคุมประสาท กับเปลือกสมองให
ทํางานอยางถูกตอง หากกานสมองหยุดทํางาน การ
หายใจก็จะหยุดไปดวย แตตัวหัวใจอาจยังเตนอยูตราบ
เทาที่ยังมีออกซิเจนอยู จนกวาหัวใจจะหยุดเตนไปใน
ที่สุดบวกกับการขาดการควบคุมจากกานสมอง บุคคล
ดังกลาวก็ถือวาถึงแกความตายโดยสมบูรณ ดังผังภาพที่
แสดงนี้3 
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 จากแผนภาพดังกลาวแสดงใหเห็นการทํางานของ
รางกายที่ทําใหมีชีวิตอยูได โดยตองอาศัยความสัมพันธ
ระหวางระบบการหายใจ ระบบการสูบฉีดเลือดเพื่อเลี้ยง
หัวใจ และระบบการทํางานประสาทสวนกลาง หาก
ระบบหนึ่งระบบใดใน  3 ระบบนี้บกพรองไป  จะมี
ผลกระทบโดยตรงตอการทํางานของระบบอื่นดวย และ
ทําใหระบบการทํางานของรางกายทั้งระบบตองลมเหลว 
ยังผลทําใหมนุษยถึงแกความตายไปในที่สุด 
 แตหากวาเปนเพียงกรณีเปลือกสมองหยุดทํางาน
หรือเสื่อมสภาวะ ก็จะทําใหมนุษยสูญเสียความจําและ
ความรูสึกนึกคิด จนไมอาจเคลื่อนไหวรางกายใด ๆ ได
เลย แตไมตาย คงมีสภาพเปนเจาชายนิทราหรือเจาหญิง
นิทราแลวแตกรณี ดังนั้นกอนที่บุคคลใดจะถึงแกความ
ตาย เราจะมีวิธีหรือแนวทางในการจัดการกับความตาย
อยางไร 
 

 2.2 ปญหาสืบเนื่องจากภาวะสมองตาย 
 ในกรณีที่ผูปวยไดรับการรักษาแบบประคับประคอง
มาเปนระยะเวลานานพอสมควร แพทยเห็นวา 

ก. ผูปวยอยูในภาวะไมอาจฟนคืนสูภาวะปกติ
ไดอยางถาวร 

ข. การตรวจคลื่นสมองพบวา สมองสูญเสีย
หนาที่อยางถาวรแลว 

ค. เมื่อมีการผาตัดเปดกะโหลกศีรษะแลวแพทย
พบวาเนื้อสมองถูกทําลายไปแลวเปนจํานวนมาก เปนตน 

  จากขอเท็จจริงดังกลาวยอมทําใหแพทยตัดสินใจ
หยุดรักษาผูปวยนั้น ซึ่งถามองในเชิงกฎหมาย แพทยอาจ
มีความรับผิดชอบฐานฆาผูอื่น เชน การที่แพทยหยุดเดิน
เครื่องชวยหายใจ 

 แตถาพินิจพิเคราะหแลว การหยุดเครื่องชวยหายใจ
มีผลทําใหรางกายผูปวยไมไดรับออกซิเจน (กรณีผูปวย
ประเภทที่ไมสามารถหายใจเองได) เมื่อรางกายขาด
ออกซิเจนก็จะทําใหหัวใจหยุดเตน จะเห็นวาการหยุด
เครื่องชวยหายใจมิไดเปนผลโดยตรงตอการตายของ
ผูปวย จึงยังไมพอรับฟงไดวาแพทยกระทําผิดฐานฆาคน
ตาย ในขณะที่ถาผูปวยถูกอุดปากอุดจมูกตาย จึงจะถือวา
การตายเปนผลโดยตรงจากการถูกอุดปากอุดจมูกนั้น จึง
จะถือวาเปนการฆาคนตายโดยแท 

 นอกจากนี้ โดยทั่วไปจะเห็นวาแพทยยอมมีหนาที่
ชวยชีวิตผูปวยใหสามารถดํารงชีวิตเชนคนปกติใหมาก
ที่สุดเทาที่จะทําได ซึ่งอาจจะใกลเคียงคนปกติก็ได ยอม
ถือวาแพทยไดทําหนาที่ของแพทยตามหลักจรรยา
แพทยแลว แตบางครั้งผูปวยอยูในสภาพที่ไมอาจฟนคืน
สูภาวะปกติ และมีอาการทรุดถึงระดับใกลจะเสียชีวิต 
สมองของผูปวยเองก็สูญเสียหนาที่อยางถาวรแลว 
แพทยอาจตัดสินใจหยุดใหการรักษาผูปวย ซึ่งในทาง
ศาสนาแลว ไมถือวาเปนการทําใหผูอื่นสูญเสียชีวิตไป 
เชน ตามที่หลักศาสนาใหพิจารณาถึงเจตนาจะทําใหคน 
สัตวตาย ดวยน้ํามือเราหรือไมนั้นประกอบดวย เพราะ
โดยมากแพทยไมมีเจตนาฆาผูปวย หรือการที่ญาติ
ผูปวยตัดสินใจแลวใหแพทยหยุดเครื่องชวยหายใจ ญาติ
ผูปวยก็ยังถือไมไดวามีเจตนาฆาผูอื่น แตมองวาการชวย
ผูปวยดวยวิธีนี้ยอมเปนการทรมานผูปวย ควรใหผูปวย
จากโลกนี้ไปดวยอาการสงบ เพราะการยื้อรั้งชีวิตผูปวย 
ทั้งที่ผูปวยไดรับทุกข เวทนาจากโรค ยอมทําใหผูปวย
จิตใจเศราหมองไมผองใส  ยอมนําจิตวิญญาณไป
อบายมุข ดวยเหตุนี้ญาติผูปวยจึงตัดสินใจใหแพทยหยุด
การรักษาผูปวยเสีย 
 

 2.3 การจัดการกับความตาย 
 ความตายยอมอยูในวิสัยจะควบคุมได เพราะความ
เช่ือที่วา ความตายเปนเรื่องความผิดปกติของอวัยวะ
สวนใดสวนหนึ่ งของรางกาย  คือเปนโรคนั่นเอง 
เพราะฉะนั้นเมื่อเปนโรคแลว แพทยก็ยอมอยูในวิสัยที่
จะรักษาโรคนั้นได หากรักษาไมไดก็มองวาเปนการ
ลมเหลวของการรักษาพยาบาลผูปวย หรือมองวาแพทย
ยังไมคนพบวิธีการรักษาโรคใหมที่เพิ่งคนพบ ฉะนั้นใน
โลกปจจุบันจึงมีการพัฒนาและนําเทคโนโลยีมาจัดการ
กับความตายอยางเต็มที่ ซึ่งทําใหแพทยสามารถใช
กระบวนการรักษาผูปวยที่ทันสมัยประวิงเวลาผูปวยให
มีชีวิตตอไประยะหนึ่งได  แพทยจะไมปลอยใหผูปวย
ตายไปเองตามสภาวะของโรคนั้น ๆ แพทยถือวาการ
ชวยชีวิตผูปวยไมใหตายเปนหนาที่อันสําคัญทีสุดของ
การรักษาพยาบาลผูปวยขั้นวิกฤติซึ่งมีผลตอ “ทัศนะ
สมัยใหมเกี่ยวกับความตาย” ที่วาการจัดการกับความ
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ตายอยูในมือของแพทย แพทยเปนผูกําหนดวิธีการรักษา 
โดยในบางครั้งขาดการพูดคุยกับผูปวยถึงวิธีการรักษา 
ขาดการพูดความจริงแกผูปวย รวมถึงแพทยเปนผูกําหนด 
“สภาพแวดลอม” แกผูปวย เชน กําหนดใหผูปวยเขารับการ
รักษาในหองไอซียู เปนตน ปญหาอาจมีวาความเจริญ 
กาวหนาของเทคโนโลยีทางการแพทยมีบทบาทหรือมี
ผลกระทบตอการจัดการกับความตายหรือไม ประการใด 
 ดังนั้นในการตายทั้งในความเห็นทางการแพทย
ระหวางประเทศและในประเทศไทยตางมีความเห็น
สอดคลองที่ตองประกอบไปดวย การที่หัวใจหยุดเตน 
ระบบสมองไมทํางาน โดยเนนการทํางานนของแกน
สมองลมเหลว พรอมกับไมมีการไหลเวียนของโลหิต  
ผลจากการไมทํางานของระบบดังกลาว ยังผลใหเกิด
ความตายของบุคคล แตหากระบบบางระบบยังคงทํางาน
อยูแบบประคับประคอง เพราะยังไมถือวาบุคคลยังไมถึง
แกความตาย กรณีดังกลาวไมถือวาเปนความลมเหลวใน
การรักษาผูปวย แตเปนการรักษาเพื่อประวิงเวลาให
ผูปวยมีชีวิตยืนยาวตอไประยะหนึ่ง 
 

3. ผลจากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีทาง
การแพทยตอการตาย 
 ปญหาเบื้องตนอาจมีขอสงสัยวา กอนที่จะมีแพทย 
พยาบาลดั่งเชนยุคปจจุบัน ใครบางมีหนาที่ในการดูแล
รักษาผูปวย 
 ในยุคสมัยกอนที่จะมีการประกอบวิชาชีพแพทย 
หนาที่ในการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยเปนของบิดา
มารดาในการชวยเหลือดูแลบุตร สวนกรณีผูใหญปวยเอง
ก็เปนหนาที่ของตนเอง ดูแลตนเองโดยอาศัยประสบการณ
การรักษาโรคที่ตนมีประสบการณสั่งสมมา 
 ตอมาเมื่อมนุษยมีการรวมตัวเปนชุมชน เปนหมูบาน 
ก็จะพบวาการรักษาพยาบาลผูปวยตกเปนหนาที่ของพระ 
หรือหมอผี  ซึ่งมักจะเปนบุคคลในชุมชน ไดรับการ
ยอมรับและใหความเคารพนับถือจากชุมชน  บุคคล
เหลานี้มีบทบาทอยางมากในการกําหนดกฎเกณฑทาง
สังคม และประกอบพิธีกรรมตามสิทธิที่ตนมีความเชื่อมา
แตเดิม 
 นอกจากพระ หรือหมอผีมีบทบาทในการรักษา 
พยาบาล บุคคลซึ่งเปนสมาชิกในชุมชนแลว พระหรือ

หมอผียังมีบทบาทในการตัดสินขอพิพาทที่ เกิดขึ้น
ระหวางสมาชิกในสังคม เพื่อกอใหเกิดความสงบสุขใน
ชุมชน มีขอนาสังเกตวาการรักษาโรคของบุคคลใน
ชุมชนมักจะใชวิธีการทางศาสนา หรือไมก็เปนการใช
วิธีการทางไสยศาสตร หรือบางครั้งใชมายาศาสตรผสม
กลมกลืนในการรักษาโรคภัยไขเจ็บของผูปวย 
 ลักษณะที่เห็นไดชัดของการรักษาผูปวยดวยวิธีทาง
ไสยศาสตร หรือมายาศาสตร เชน ชุมชนเผากะเหรี่ยง
แดงในประเทศไทย ซึ่งจะมีหมอผีประจําหมูบาน ทํา
หนาที่เปนผูนําในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ
ของหมูบาน เพื่อใหคนเจ็บปวยหายจากอาการปวยไข 
 อยางไรก็ตามการดูแลรักษาผูปวยในยุคปจจุบัน ได
มีผูประดิษฐคิดคนและผลิตอุปกรณทางการแพทยที่
ทันสมัย ซึ่งถือวามีความสัมพันธและสอดคลองกับ
ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของสังคม ทําใหการบริการทางการแพทยและสาธารณสุข
มีประสิทธิภาพ และทําใหมีมาตรฐานในการจัดบริการ
ทางคลินิก อยูในระดับสากลตามไปดวย เชน การที่
นักวิทยาศาสตรสามารถสรางจอประสาทตาเทียมได 
(Artificial Retina) หรือการที่ทีมนักวิจัยตางประเทศได 
ประสบความสําเร็จในการซอมไขสันหลังผูปวยที่ถูกตัด
ขาดไป โดยใชเซลลแมคโครฟาจฉีดเขาไปเพื่อกระตุน
ใหสรางเนื้อเยื่อไขสันหลัง และตอมาภายหลังคณะ 
ผูวิจัยไดนําเสนอความสําเร็จในการรักษาผูที่อัมพาต
แขนขาจากไขสันหลัง โดยการใชอุปกรณฝงเขาไปเพื่อ
กระตุนไขสันหลัง เปนตน5 

 อยางไรก็ตาม  แมวาการใชความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีในการรักษาผูปวยดังกลาว เปนสิ่งที่ทําให
ผูปวยสามารถมีชีวิตอยูไดอยางยืนยาวขึ้น หรือรอดพน
จากการตายในอัตราที่สูงขึ้นก็จริง แตความจริงแลว
ความเจริญกาวหนาดังกลาวก็มีผลเสียบางประการ เชน 
กรณีทําใหราคาคารักษาพยาบาลที่แพงขึ้น ผูปวยหนักที่
มีฐานะยากจนหรือในทองถิ่นหางไกลไมอาจเขามารับ
การรักษาพยาบาลไดอยางทั่วถึงก็เปนอีกปญหาหนึ่ง 
 ยิ่งกวานั้น ความเจริญกาวหนาในการรักษาผูปวย 
เปนปจจัยที่ทําใหวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นขาด
ความสําคัญ เนื่องจากการรักษาโรคโดยเทคโนโลยี
สมัยใหม จะเนนการรักษาโรคใหหายเทานั้น โดย
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มองขามอารมณและความรูสึก (Empathy) ของผูปวย 
เชน เมื่อแพทยรูสึกวาผูปวยตองทนทุกขทรมาน และ
ผูปวยกําลังอยูในชวงวิกฤติ และตองการตายไปในทันที
จะไดไมตองทนทุกขทรมานจากอาการเจ็บปวย แพทย
มักจะหลีกเลี่ยงในการเปดเผยความรายแรงถึงชีวิตของ
ผูปวย เนื่องจากกลัววา ผูปวยจะรับสภาพไมได แมจะใช
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีทางการแพทยก็ตาม 
ทําใหผูปวยขาดกําลังใจในการตอสูกับโรค รูสึกหมด
หวัง ขุนมัว6 
 บางกรณีผูปวยยังตองตอสูกับความทุกขทรมานจาก
การรักษาโรคของแพทยสมัยใหม เชน ทนตอความ
เจ็บปวดหลังจากการผาตัดโรครายแรงบางอยาง เพราะ
อาจตองมีการใสทอชวยหายใจ (Endotracheal Tubes) 
ผูปวยยังตองทนความเจ็บปวดจากแผลผาตัด การไม
สามารถสื่อสารได ตองทนทุกขตอสภาพที่นอนไมหลับ
เนื่องจากถูกจํากัดความเคลื่อนไหว เปนตน7 
 อยางไรก็ตาม เมื่อยอนไปดูนิติสัมพันธของแพทย
ตอผูปวย พบวาในสมัยกอนการรักษาพยาบาลของแพทย
เปนเรื่องการชวยเหลือ หรือการมีน้ําใจซึ่งกันและกัน 
แพทยจึงเปนเสมือนพอพระผูใหการรักษาโรคแกผูเจ็บไข 
ผูปวยจะใหความเคารพนับถือแพทย การใหคําแนะนําใดๆ 
จากแพทย ผูปวยมักปฏิบัติตามเสมอ ตอมาในระยะหลัง
ที่สังคมมีความสลับซับซอนมากขึ้น มีการต้ังโรงพยาบาล
เอกชนกันมากขึ้น นอกเหนือจากโรงพยาบาลของรัฐที่ให
การรักษาพยาบาลอยูเดิม การรักษาพยาบาลมีการใช
ความเจริญทางเทคโนโลยีทางการแพทยมากขึ้น ทําให
เกิดปญหาดานราคาคารักษาพยาบาลที่มีราคาแพง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงพยาบาลเอกชน จึงทําใหเกิดมี
แนวคิดในการรักษาพยาบาลที่ เปนปฏิปกษตอกัน
ระหวางแพทยกับผูปวย เนื่องจากผูปวยมีความหวังจะให
แพทยรักษาโรคของตนใหหาย ปราศจากขอผิดพลาด 
ตามหลักมูลหนี้ที่ เนนผลการปฏิบั ติการตามสัญญา 
(Obligation de resultat) มากกวาการรักษาผูปวยโดยใช
วิธีการที่ดีที่สุด ดูแลรักษาพยาบาลผูปวย (Obligation de 
moyen) จึงทําใหเกิดมีการฟองคดีทั้งทางแพงและอาญา
อยูเนือง ๆ เหตุนี้จึงทําใหแพทยจําตองระวังตนเองมากขึ้น 

 สรุป จากการรักษาผูปวยแบบดั่งเดิมของพระหรือ
หมอผี โดยใชวิธีทั้งทางการแพทย และวิธีทางไสยศาสตร 
หรือมายาศาสตร มาเปนการรักษาผูปวยโดยใชเทคโนโลยี
ทางการแพทย อันทําใหผูปวยสามารถมีอายุยืนยาวตอไป 
แตสิ่งที่เปนปญหาบางประการ ซึ่งไดแก คารักษาพยาบาล
ที่มีราคาสูง ทําใหผูปวยที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะ
ยากจนถึงปานกลางไมอาจเขาถึงการรักษา และแพทย
มุงเนนการรักษาใหหายโดยอาศัยเครื่องมือการแพทยที่
ทันสมัย โดยไมเนนการรักษาอารมณ และความรูสึก
ของผูปวย เปนเหตุใหเกิดความเศราหมอง ขุนมัว ขาด
กําลังใจในการตอสูโรคราย แพทยจึงอาจตองดูแลผูปวย
ทั้งโดยอาศัยเทคโนโลยี และการรักษาใจผูปวยใหตอสู
โรคภัยตอไป 
 อนึ่ง การรักษาดูแลผูปวย หากจะมองแพทยอยาง
เดียวคงไมถูกตอง กรณีจึงตองดูสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ประกอบดวย  เพื่อช้ีใหเห็นถึงการดูแลผูปวยในยุค
ปจจุบัน  
 

4. เงื่อนไขทางสังคมเศรษฐกิจท่ีสงผลตอความ
ตาย 
 สภาพสังคมเศรษฐกิจในยุคปจจุบัน จะหมายถึง 
Socio-economic ที่ชุมชน (Community) มีความสัมพันธ
ตอกันนอยลงมิไดใหความชวยเหลือดูแลรักษาใหกัน
และกัน เพราะถือวาความตายเปนเรื่องสวนบุคคลหรือ
ครอบครัว และแมจะดูจากระดับครอบครัวเองจะพบวา
ในอดีตการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยที่เปนสมาชิกคน
หนึ่งในครอบครัวใหญ จะมีลูกหลานผลัดกันมาดูแล
เฝาไข ในขณะที่ครอบครัวขนาดเล็กมีลูกหลานเพียง
ไมก่ีคนเขามาดูแล บางครอบครัวมีเพียงสามีหรือภรรยา
ดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน สวนลูก ๆ บุตร-ธิดา ตาง
ประกอบอาชีพในเมืองหลวง บางกรณีก็ตองจางคนมา
ดูแลหรือตองสงเขาไปรับการรักษาในโรงพยาบาลใน
ฐานะผูปวยอนาถา 
 ความจริงแลวการดูแลผูปวย  (Caring) ถือเปน
วัฒนธรรมที่สําคัญของมนุษยที่ตองมีความเอื้ออาทรตอ
กัน (Altruistic Motivation) และไดรับการสืบทอดมาชา
นาน  ทั้ งการดูแลเด็ก  เยาวชน  ผู เจ็บปวย  ผู พิการ 
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ตลอดจนกระทั่งผูสูงอายุ ซึ่งตองการไดรับการดูแลที่
แตกตางกัน จะเห็นไดจากการที่กฎหมายบางประเทศ 
เชน  ประมวลกฎหมายแพ งพาณิชยของไทย  ได
กําหนดใหผูที่ เกี่ยวของมีหนาที่ดูแลเลี้ยงดู เชน กรณี  
มาตรา 1563 ที่บัญญัติใหบิดามารดาที่ใหกําเนิดบุตรยอม
มีหนาที่ตองทํานุบํารุงอุปการะเลี้ยงดูบุตร และในทํานอง
เดียวกันเมื่อบุตรเจริญเติบโตขึ้น บิดามารดาแกชราลง 
บุตรยอมมีหนาที่เลี้ยงดูบิดามารดา ซึ่งถือเปนหนาที่ทาง
กฎหมายและศีลธรรม8  
 แตอยางไรก็ดีแมจะมีบทบัญญั ติของกฎหมาย
กําหนดหนาที่ เชน ญาติทางสายโลหิตมีหนาที่ตองดูแล
บิดามารดา ตามประมวลกฎหมายแพงพาณิชยก็ตาม 
ในทางปฏิบัติพบวา โรคบางประเภทที่ผูปวยเปนอยูนั้น 
เมื่อเขามารับการรักษาครั้งแรกก็จะไดรับการดูแลเอาใจ
ใสจากคนรอบขาง ญาติพ่ีนองเปนอยางดี แตเมื่อโรคไม
อาจรักษาใหหายได ผูปวยก็มักถูกญาติพ่ีนองทอดทิ้ง 
เปนเหตุใหผูปวยหมดกําลังใจในการรักษาตัวเอง 
 อนึ่งผูปวยบางรายที่มีฐานะดี สามารถเขาพักรักษา
ตัวในโรงพยาบาลเอกชนไดตามระยะเวลาที่ปรารถนา
และสามารถจางคนดูแลพิเศษมาดูแลผูปวยจนกระทั่ง
ผูปวยหายหรือเสียชีวิต หรือบางกรณีอาจมีการจัดระบบ
การดูแลรักษาอยางตอเนื่องสําหรับผูปวยระยะสุดทายที่
บาน โดยเปนระบบเชิงรุก (Home Care) ที่ใหบริการโดย
สถ านพย าบ าลที่ จั ด ก า รฝ ก อบรมบุ คล ากรของ
สถานพยาบาล  ใหมีความรู เกี่ ยวกับการดูแลผูปวย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะสุดทาย โดยจัดใหบุคลากรไป
เยี่ยมเยียน ใหคําแนะนํา ใหความชวยเหลือผูปวยที่บาน
เปนระยะ ๆ 
 ซึ่งถาจะพิจารณาดานเศรษฐกิจของผูปวยแลว จะ
พบวาในบางกรณีครอบครัวผูปวย มักเลือกหาผูดูแล
ผูปวยเฉพาะแทนการดูแลผูปวยโดยญาติพ่ีนอง ทั้งนี้อาจ
เกิดจากญาติผูปวยอาจตองลางานเพื่อมาดูแลผูปวย เมื่อ
ลาหลาย ๆ ครั้ง อาจสงผลตอสถานภาพการทํางานของ
ญาติผูปวย บางกรณีครอบครัวของผูปวยอาจมีฐานะ
ยากจนลง เพราะตองนําเงินของครอบครัวไปชําระคา
รักษาพยาบาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง โรงพยาบาลเอกชน 
และเปนโรคชนิดที่ตองใชยาราคาแพงในการรักษา เชน 
โรคมะเร็ง เปนตน 

 สภาพสังคมเศรษฐกิจดังกลาวจึงถือเปนปจจัยที่มี
ผลตอการจัดการความตาย เพราะหากผูปวยมีฐานะ
การเงินดี มีญาติพ่ีนองหรือผูดูแลที่ดี ผูปวยสามารถ
เตรียมตัวไดเปนอยางดี ไมมีความรูสึกวาตนถูกทอดทิ้ง 
ซึ่งสอดคลองกับหลักศาสนา 
 

5. เงื่อนไขทางศาสนาที่สงผลตอความตาย 
 ในมิติทางศาสนาแลว เมื่อพูดถึงการจัดการเกี่ยวกับ
ความตายของมนุษยที่ยังความพลัดพรากจากสิ่งอันเปน
ที่รักดวยกันหมดทั้งสิ้น อาจจะมีคําถามวาในทางศาสนา 
เชน พุทธศาสนา มองเรื่องเหตุแหงความตายอยางไร 
และเหตุแหงการตายดังกลาวเหมือนกับแนวคิดเหตุแหง
การตายของบุคคลในทางกฎหมายหรือไม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย 
 อนึ่ง หลักในการมองเหตุแหงการตายในเชิงกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาของไทยปจจุบัน มองวาใหบุคคล
หนึ่งบุคคลใดถึงแกความตายโดยผิดธรรมชาติ เชน ถูกฆา
ตาย กลาวคือมิไดตายโดยธรรมชาติ เชน ปวยตาย แลว
จะตองมีการชันสูตรพลิกศพในทุกกรณี เพื่อใหทราบ
สาเหตุที่แทจริงของการเสียชีวิต (Cause of Death) และใช
เปนหลักฐานในการพิสูจนความผิดของจําเลยในคดีอาญา 
ในขณะที่หลักในการมองเหตุแหงการตายในทางศาสนา 
มิไดแยกวาเปนการตายโดยธรรมชาติหรือผิดธรรมชาติ 
 แนวคิดเกี่ยวกับเหตุการตาย ในทางศาสนาอาศัยหลัก
ความเชื่อที่วา “ความตายเปนสิ่งที่ไมมีนิมิตรหมาย” 
หมายความวามนุษยทุกคนยอมสามารถตายไดตลอดเวลา 
ไมวาจะในบานหรือนอกบาน ไมวาจะเปนเวลาเชาหรือ
เวลาค่ํา หรือชวงเวลาใด ๆ ก็ตาม มนุษยทุกคนหนีความ
ตายไปไมพน 
 อนึ่งเมื่อกลาวถึงเหตุแหงการที่มนุษยตาย คือ เหตุ
แหงการที่มนุษยจะตองละโลกไปสูอีกภพภูมิหนึ่ง ตาม
หลักการเวียนวายตายเกิด ดังแผนภูมติอไปนี้ 
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 ในทางกฎหมาย ก็ไดพูดถึงการสิ้นสภาพบุคคล คือ 
ผูถึงแกความตายที่ถือวาสิทธิหนาที่ทางกฎหมายยอมสูญ
สิ้นไปพรอมกับการตายดวย แตมีการระบุเหตุแหงการ
ตายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คนในสังคมปจจุบันมักปฏิเสธโลกหนา หรือกลาว
อีกนัยหนึ่งปฏิเสธชีวิตหลังความตาย ซึ่งแตเดิมถือวา
ความตายเปนสิ่งที่นากลัวสําหรับมนุษยทุกคน ในทาง
พระพุทธ ศาสนามองวาการตายเปนเรื่องของธรรมชาติ 
ในขณะที่ทางกฎหมายมองวาการตายเปนเรื่องที่มนุษย
หยุดการหายใจ ในทางแพทยถือเอาเกณฑสมองตาย 
กระบวนทัศนเดิมมองวาการตายเปนความทุกขทรมาน 
ในขณะที่ทางสังคมไทยเชื่อวาผูปวยใกลตายควรตายที่บาน
จะเหมาะสมกวาที่จะตายในโรงพยาบาล เชน ใหมีการ

ดูแลผูปวยที่บานของสถาบันมะเร็ง โดยใหมีการยืม
อุปกรณการดูแลรักษาผูปวยกลับไปใชที่บาน ทั้งเตียง
ผูปวย  ถังออกซิเจน และอุปกรณการรักษาผูปวยที่
จําเปนอื่น ๆ แลวแตกรณี ในขณะที่สังคมตะวันตกมัก
เช่ือวาควรใหผูปวยใกลตายตายในสถานที่ดูแลผูปวย
ระยะสุดทาย 
 แตบางครั้งเจาหนาที่ ผูมีหนาที่ดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย มักจะมีหนาที่ทําตามคําสั่งแพทย ใชเทคโนโลยี
สมัยใหมดูแลผูปวยระยะสุดทาย แตไมมีทักษะในการ
พูดคุยกับผูปวย และปลอยใหผูปวยตายในที่สุด เทากับ
วาเปนการมองความตายในมิติทางกายภาพเทานั ้น  
ไมไดมองมิติทางจิตวิญญาณ แมแตแพทยเองยังขาด
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความตาย ไมรูวาจะปฏิบัติ
อยางไร ไมรูวาผูปวยระยะสุดทายตองการสิ่งใดในเชิง
จิตวิญญาณ เพราะไมมีการเรียนการสอนในโรงเรียน
แพทย พระสงฆบางรูปเองก็ยังขาดความเขาใจในเรื่องนี้ 
ดังนั้นปญหาจึงมีวาจริง ๆ แลว ในสังคมไทยสมัยกอนมี
ความเชื่อเกี่ยว กับความตายในเชิงจิตวิญญาณอยางไร 
และคําวา “โลกหนา” นั้นมีความหมายอยางไร 
 ในสมัยกอน ปูยาตายายมีความเชื่อวา ความตายคือ 
การพนทุกขจากโลกนี้ นับวามีอิทธิพลจากความเจริญ
ทางจิตใจและอิทธิพลทางพุทธศาสนา หากเมื่อยังมีชีวิต
อยูก็ควรทําความดีมาก ๆ เมื่อถึงแกความตายไปแลว ก็
จะพบความสงบในโลกหนา แตกอนตายทุกคนตอง
ผานการเจ็บปวยซึ่งเปนสัญลักษณบงช้ีวาความตายมีอยู
จริง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาที่ความเจริญ กาวหนา
ทางการแพทยยังไมเจริญ ญาติผูปวยก็มักจะเอาทาง
ธรรมเขาขมอาการทุกขทรมานของผูปวย บางครั้งอาจมี
การนิมนตพระสงฆองคเจามาเทศนขางเตียงใหผูปวย
จิตใจสงบ ไมกระวนกระวาย เพื่อวา “โลกหนา” จะไดมี
ความสุขอันนิรันดร 9 
 คําวา “โลกหนา” หมายถึง ชีวิตหลังความตายและ
สถานที่สถิตของชีวิตหลังความตาย เนื่องจากมนุษยและ
สัตวโลกทั้งหลายเมื่อตายแลวไมสูญ ยังคงตองเวียนวาย
ตายเกิดอยูอีก ตราบที่กิเลสยังไมหมด ซึ่งสอดคลองกับ
คําตรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจาที่วา “สัตวทั้งหลายมี
กรรมเปนของตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปน

..เหตุแหงการที่
มนุษยจะละโลก
ไปสูอีกภพภูมิหนึ่ง 

ปวยตาย 

อุบัติเหตุตาย 

ฆาตัวตาย รวมถึง
การถูกคนอื่นทําราย 
และการถูกสัตวทํา
รายตาย 

ความตายในทางกฎหมาย: ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา13 

เหตุแหงการ
ตายของบุคคล 

ตายโดยธรรมชาติ: ปวย

ตายโดยผิดธรรมชาติ: 

1. ฆาตัวตาย 
2. ถูกผูอื่นทําใหตาย 
3. ถูกสัตวทํารายตาย 
4. อุบัติเหตุตาย 
5. ตายโดยยังไมปรากฏเหตุ 
6. ตายในระหวางการ 
    ควบคุมของเจาพนักงาน 
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กําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พ่ึงอาศัย กรรม
ยอมจําแนกสัตวใหเลว และปราณีตได” 
 ดังนั้นหากทําใหผูปวยจิตใจสงบ ไมกระวนกระวาย
ก็เทากับทําใหจิตใจผูปวยไมเศราหมอง ยอมทําใหไปสู
สุคติ จึงมีความจําเปนใหผูปวยใกลตายจะตอง “เตรียมตัว
ตายใหเปน”10 คือใหเกาะเกี่ยวอยูกับธรรมะกอนลาโลก 
โดยใหลืมทุกข-เวทนา จากโรคภัยไขเจ็บในหอง ICU  
เปนตน ในบางศาสนาประเภทเทวนิยมเชื่อวาความดีที่
สงเคราะหโลกนี้ ยอมทําใหผูเช่ือไดไปสถิตอยูกับพระเจา 
ภายหลังจากการตายจากโลกนี้ไปแลว ดังนั้นจึงเห็นไดวา
เงื่อนไขทางศาสนาที่สงเสริมใหผูปวยมีใจสงบ ผองใส ไม
ทุรนทุราย ยอมถือเปนเงื่อนไขสําคัญตอการจัดการ
เกี่ยวกับการตาย 
 เงื่อนไขทางศาสนาจึงถือเปนปจจัยสําคัญ ที่สงผลการ
จัดการตายอยางมาก กอนที่บุคคลใดจะถึงแกความตาย มี
หลักปฏิบัติศาสนาที่ดีหรือเครงครัด หรือเปนผูยึดมั่นการ
ปฏิบัติตามหลักศาสนาอยูตลอดเวลา เมื่อเขาละโลกนี้ไปสู
โลกหนา เขายอมไปสูสุคติภูมิหรือภูมิที่สูงขึ้นตามความ
เช่ือของแตละศาสนา 

 
6. ผลทางกฎหมายตอการจัดการเกี่ยวกับความ
ตาย: การแสดงเจตนาปฏิเสธการเขารับรักษาของ
ผูปวยในวาระสุดทาย 
 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 บัญญัติ
ถึงสิทธิการตายไวในมาตรา 10 วา “บุคคลที่มีสิทธิทํา
หนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่
เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตของ
ตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวยได 
 การดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรค
หนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขมีหนาที่ตอง
ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่ง และเมื่อได
ปฏิบัติตามเจตนาดังกลาวแลว มิใหถือวาการกระทํานั้น
เปนความผิดและใหพนจากความผิดทั้งปวง” 
 ซึ่งโดยหลักตามมาตรานี้เปนเรื่องการแสดงเจตนา
ในการประสงคในการรับบริการสาธารณสุข กลาวคือ 

ทั้งแพทยและผูปวยเองก็ตองใหความเคารพและปฏิบัติ
ตาม โดยผูปวยสามารถกรอกเอกสาร D.N.R (Do not 
Resuscitate) ไวลวงหนา อันมีผลใหแพทยตองหยุด
กระทําการใด ๆ อันเปนการยืดชีวิต ในกรณีดังกลาวอาจ
เรียกวาเปนพินัยกรรมกอนตาย (Living Will) นั่นเอง 
 บางกรณีญาติผูปวยไดแสดงเจตนาขอนําผูปวยออก
จากโรงพยาบาลเพื่อใหถึงแกกรรมที่บาน ซึ่งถือวาเปน
การแสดงเจตนาที่จะไมขอเขารับการรักษาจากแพทย 
เปนสิทธิที่จะปฏิ เสธได  แพทยไมมีความผิดที่กอ
อันตรายหรือการทอดทิ้งผูปวยตามมาตรา 307 ประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งบัญญัติวา “ผูใดมีหนาที่ตามกฎหมาย
หรือตามสัญญาตองดูแลผูซึ่งพึ่งตนเองมิได เพราะอายุ 
ความเจ็บปวย กายพิการหรือจิตพิการ  ทอดทิ้งผูซึ่ง
พ่ึงตนเองมิไดนั้นโดยประการที่นาจะเปนเหตุใหเกิด
อันตรายแกชีวิต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ
ปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
 อนึ่งเมื่อกลาวถึงการกระทําของแพทยเพื่อใหผูปวย
ถึงแกความตายโดยสงบ ไดแก กรณี Action Euthanasia 
คือการที่แพทยกระทําการใด ๆ อันมีผลใหผูปวยถึงแก
ความตายอยางสงบ เชน ฉีดยาหรือสารบางอยางใหตาย
เร็วขึ้น  เพื่ อลดความทุกขทรมาน  ซึ่ ง ถือ เปนการ
ดําเนินการที่ เรงความตายใหแกผูปวยหนักโดยตรง
ในทางกฎหมายแพทยอาจจะตองรับผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาได 
 สวนกรณี Passive Euthanasia คือการที่แพทย
ปลอยใหผูปวยถึงแกความตายโดยสงบ เปนการปลอย
ใหผูปวยถึงแกความตายตามธรรมชาติ หรือตามพยาธิ
ของโรค  โดยปราศจากการชวยชีวิตดวยเครื่องมือ
การแพทยสมัยใหม  ทั้งนี้ รวมถึงการที่แพทยถอด
เครื่องชวยหายใจและเครื่องชวยชีวิตอื่น ๆ รวมถึงการ
ถอดทอใหน้ําและอาหาร ซึ่งในทางกฎหมายแพทยไม
ตองรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
 บางกรณีผูปวยเปนผูรองขอใหแพทยชวยเหลือให
ตนเองถึงแกความตายเร็วขึ้น  ซึ่ง เรียกวา  “Doctor-
assisted Suicide” เชน แพทยจัดหายาหรืออุปกรณ
สําหรับปลดชีวิต โดยผูปวยเปนผูลงมือในขั้นตอน
สุดทาย 
 



 18 ♣ วารสารบริหารงานสาธารณสขุ  ปที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2550 

 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 

 อยางไรก็ตาม หากผูปวยตองการฆาตัวตาย และได
กินยานอนหลับเกินขนาด โดยเขียนจดหมายเอาไวดวยวา 
ตนไมตองการใหแพทยนําตัวเขาเขาหองฉุกเฉินเพื่อ
ชวยชีวิตใหอยูรอดไมวาจะโดยวิธีใด ๆ ตอมาเพื่อแพทย
ตรวจพบขอความในจดหมายดังกลาว จึงมิไดดําเนินการ
รักษาผูปวยอีกตอไป โดยอางวากระทําการตามความ
ตองการของผูปวย ซึ่งถึงแกความตาย  กรณีดังกลาว
แพทยอาจมีความผิดหรือไม ยังไมมีคดีขึ้นสูศาลไทย แต
ผูเขียนมีความเห็นวาควรมีกฎหมายรับรองการทําให
ผูปวยตายอยางสงบไมเปนความผิด โดยการปลอยให
ผูปวยตายตามความประสงคของผูปวย ประกอบกับหลัก
ที่วา การงดเวนไมกระทําถือเปนความผิด หมายถึง เมื่อ
บุคคลใดก็ตามมีหนาที่จะตองกระทําการใด ๆ แตตนเอง
งดเสียไมยอมกระทําการ บุคคลดังกลาวยอมตองรับผิด
ในผลที่ เกิดขึ้นจากการงดเวนไมกระทําการเชนนั้น 
เพราะไมกระทําการตามหนาที่ ซึ่งหนาที่ ดังกลาวอาจ
เปนหนาที่ตามกฎหมาย  หนาที่ที่ตนเองยอมรับโดย
เฉพาะเจาะจง หนาที่อันเกิดจากการกระทํากอน ๆ ของ
ตน รวมถึงกรณีเปนหนาที่อันเกิดจากความสัมพันธเปน
พิเศษเฉพาะเรื่อง เปนตน 
 ซึ่งเมื่อเทียบกับการกระทําโดยงดเวนกระทําการ
ตาม “หนาที่ทั่วไป” ของแพทย คือ ไมดําเนินการรักษา
ผูปวย เปนเหตุใหผูปวยถึงแกความตายเชนนี้ แพทยยอม
ไมมีความผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนา11  
 ตอมาเมื่อผูปวยวาระสุดทายถึงแกความตาย ตาม
บทบัญญัติในมาตรา 15 วรรคแรกของประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ซึ่งบัญญัติวา “สภาพบุคคลสิ้นสุดลง
เมื่อตาย” ไมวาจะเปนการตายโดยธรรมชาติหรือตายโดย
การสาบสูญก็ตาม  จะมีผลตามกฎหมายทั้งกฎหมาย
เอกชนและกฎหมายมหาชนดังนี้ 

(1) ผลตามกฎหมายเอกชน (กฎหมายแพง) 
บุคคลเมื่อถึงแกความตาย สภาพบุคคลยอมสิ้นสุดลงตาม
ไปดวย และยอมมีผลใหมรดกของบุคคลนั้นยอมตกทอด
แกทายาท เวนแตจะเปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท12 
  หรือในกรณีที่ผูปวยถึงแกความตายมีฐานะเปน
ผูเอาประกันชีวิต เมื่อถึงแกความตาย ทายาทผูตายยอมมี
สิทธิไดรับเงินจากบริษัทผูรับประกันภัยในฐานะผูรับ

ประโยชนและในขณะเดียวกัน ทายาทก็ชอบที่จะเรียก
ใหบุคคลภายนอกชดใชคาสินไหมทดแทนที่ยังขาดอยู 
(กรณีละเมิด)13 

(2) ผลตามกฎหมายอาญา เมื่อบุคคลใดถึงแก
ความตาย โทษทางอาญาที่บุคคลนั้นกอขึ้น ยอมระงับ
ลงไปดวย รัฐจะหันไปลงโทษทางอาญาแกญาติพ่ีนอง
หรือทรัพยสินใด ๆ ของผูตายหาไดไม 
 

บทสรุป 
 เมื่อพิจารณาหลักวิทยาศาสตรวาดวยพลวัตแหง
การเกิดปรากฏในวงวัฏจักร อันไปสูความลมสลาย แลว
เกิดเปนสิ่งใหมของโลกและจักรวาล รวมทั้งชีวิตมนุษย
จะพบวา ทุกสิ่งเกิดขึ้น ต้ังอยู ดับไป เชน เซลลเม็ดเลือด
จะเกิดและดับภายใน 120 วัน มนุษยจะมีอายุหรือเกิด – 
ตายไปภายใน 100 ป โดยเฉลี่ย เมื่อพูดถึงความตาย
ทางการแพทยยึดที่สมองตาย ในขณะที่ทางกฎหมาย
ถือเอาที่การหยุดหายใจ สวนทางศาสนาถือวาเปนเรื่อง
การทําจิตใจของผูปวยวาระสุดทาย เตรียมตัวกอนตาย
ใหเปนดวยการทําใจใหสงบ 
 การจัดการกับความตายในทางการแพทยจึงควรให
ผูปวยเตรียมตัวตายใหเปน โดยการนําหลักศาสนาเขามา
ชวยใหผูปวยไมทุรนทุรายกอนเสียชีวิต แพทยจึงควร
เขาใจหลักการจัดการกับความตายของผูปวย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งจิตแพทยที่จะทําใหระยะหางระหวางแพทยกับ
คนไขแคบลง 
 อนึ่งในแงของกฎหมายแพงและพาณิชย การรักษา 
พยาบาลระหวางแพทยกับผูปวย เปนความสัมพันธทาง
กฎหมายที่มีลักษณะคลายกับ “สัญญาจางทําของ” ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 587 แตมิใช
เปนสัญญาจางทําของเหมือนกรณีทั่วไปที่เนนผลการ
ปฏิบัติการตามมูลหนี้ (Obligation de resultant) เพราะ
แพทยไมมีมูลหนี้วาจะตองรักษาผูปวยใหหายเด็ดขาด 
เพียงแตมีมูลหนี้ในการใชวิธีการรักษาผูปวยอยางมี
มาตรฐานวิชาชีพ (Obligation de moyen) เทานั้น 
 ผลก็คือการจัดการเกี่ยวกับความตาย ควรพิจารณา
ตามหลักกฎหมายเรื่องการแสดงเจตนาและหลักสัญญา
จางทําของมาใชบังคับโดยอนุโลม กลาวคือ การแสดง
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เจตนาของผูปวยแมจะในวาระสุดทายกอนเสียชีวิต 
จะตองปราศจากการถูกหลอกลวง ถูกขมขู ถูกกลฉอฉล 
หรือแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดทั้งในขอเท็จจริงและใน
ขออันเปนสาระสําคัญของสัญญา ดังนั้นเมื่อผูปวยไม
ประสงคจะรับการรักษา สืบเนื่องจากความเชื่อทาง
ศาสนาอยางใดก็ตาม แพทยจําตองเคารพความประสงค
ของผูปวยนั้น ถึงแมวาแพทยจะเชื่อมั่นวาสามารถรักษา
ชีวิตของผูปวยไวไดก็ตาม ซึ่งแมตอมาผูปวยดังกลาวจะ
ถึงแกความตาย เพราะมิไดรับการรักษา แพทยก็ยอมหยุด
พนความรับผิดทางแพงหรือแมแตทางอาญา อันเปนการ
สอดคลองกับหลักสิทธิในการกําหนดตนเอง (Right to 
Self-determination) ของกฎหมายสหรัฐอเมริกาและ
อังกฤษ  ประกอบกับหลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนเรื่องสิทธิในความเปนอิสรเสรีของมนุษย 
(Human Autonomy) 
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