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ไขข้อข้องใจ เมื่อเลือกวาระสุดท้าย
จากไปอย่างสงบที่บ้าน...ต้องผ่าศพด้วยหรือ ?
วิวฒ
ั นาการทางการแพทย์ทกี่ า้ วหน้า น�ำไปสูก่ ารรักษา
เพือ่ ยือ้ และเหนีย่ วรัง้ ชีวติ ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายออกไปให้นาน
ทีส่ ดุ แต่ใครจะรูว้ า่ ระหว่างสัญญาณชีพทีเ่ ต็มไปด้วยสาย
ระโยงระยาง กับการปล่อยให้จากไปตามธรรมชาติดว้ ยความ
สงบ อะไรคือความต้องการทีแ่ ท้จริงของผูป้ ว่ ย
ในอดีต วาระสุดท้ายของผู้ป่วยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของครอบครัว แต่
ปัจจุบนั มาตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ให้สทิ ธิทกุ คนสามารถ
ท�ำ “หนังสือแสดงเจตนา” ไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขทีเ่ ป็นไปเพียงเพือ่
ยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวติ ได้
นพ.พลเดช ปิน่ ประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า
หนังสือแสดงเจตนาของบุคคลตาม มาตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ถือเป็นสิทธิผปู้ ว่ ย แนวคิดส�ำคัญในเรือ่ งนีค้ อื การยอมรับสิทธิของบุคคลทีจ่ ะเลือก
วิธีการรักษาที่ตนเองประสงค์เมื่ออยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งบุคคลนั้น
ไม่สามารถสือ่ สารกับบุคคลอืน่ ได้แล้ว ท�ำให้คนในครอบครัว ญาติพนี่ อ้ งสามารถ
ทราบความต้องการของผูป้ ว่ ย ลดความขัดแย้งหรือความเห็นทีไ่ ม่ตรงกัน

แม้วัตถุประสงค์ของปิดฉากชีวิตตัวเองที่บ้านคือความสงบและ
เรียบง่าย ทว่าข้อเท็จจริงกลับตรงกันข้าม เพราะมีขนั้ ตอนทางกฎหมาย
ซับซ้อนยุ่งยาก เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ การชันสูตรพลิกศพ ซึ่ง
ขัดต่อเจตนารมณ์ทแี่ ท้จริงอย่างยิง่
“ประเทศไทยใช้กฎหมายฉบับเดิมมาหลายสิบปีโดยไม่มกี ารแก้ไข
ก�ำหนดว่าเมื่อเกิดการตายต้องแจ้งต�ำรวจเป็นคนแรก ขณะที่กฎหมาย
เยอรมันก�ำหนดว่าแพทย์ตอ้ งไปดูศพเป็นคนแรก แต่หากมีความผิดปกติ
หรือเกีย่ วข้องกับต�ำรวจค่อยให้ตำ� รวจเข้ามา” ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ
นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 10) ฉายภาพ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในงานเวทีเสวนาเรื่อง “ตายที่บ้าน ต้องผ่าศพ
ด้ ว ยหรื อ ?” ภายใต้ ง านเสวนาวิ ช าการ “สิ ท ธิ ก ารตายดี ต าม
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และแนวปฏิบตั กิ รณีการเสียชีวติ ทีบ่ า้ น” เมือ่
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้ยอ้ นถึงการจากไปของบิดาซึง่ นอนหลับไปด้วยอาการสงบ
อย่างเรียบง่าย แต่หลังจากนัน้ กลับพบขัน้ ตอนทีย่ งุ่ ยาก เพราะเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจต้องการน�ำร่างของบิดาไปผ่าพิสูจน์ โดยระบุว่าเป็นการตาย
ทีผ่ ดิ ธรรมชาติ

เกาะติด4PW ฉบับที่ ๒๒
“นีเ่ ป็นการตายทีเ่ ป็นธรรมชาติทสี่ ดุ เรียบง่ายทีส่ ดุ ค�ำถามคือ เหตุใดการ
ตายทีบ่ า้ นกลับต้องมีความซับซ้อนยุง่ ยาก และขัดกับเจตนารมณ์ทแี่ ท้จริงของ
ผูต้ าย” ศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ตัง้ ประเด็น
พล.ต.ต.โสพรรณ ธนะโสธร รองผูบ้ ญ
ั ชาการส�ำนักงานกฎหมายและคดี
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (สตช.) อธิบายถึงสาเหตุทตี่ ำ� รวจเข้ามาเกีย่ วข้อง
เนื่องด้วยต�ำรวจและแพทย์ต้องมาร่วมกันวินิจฉัยสาเหตุการตาย ว่าเป็น
การตายโดยธรรมชาติ หรือตายผิดธรรมชาติ และด�ำเนินการเกีย่ วกับการจัดการ
การตายตามขัน้ ตอน
นายสมคิด ขวัญด�ำ ส�ำนักงานการทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย อธิบายเพิม่ เติมว่า นายทะเบียนมีหน้าทีอ่ อกมรณบัตร

โดยไม่ได้อยูใ่ นเหตุการณ์การตาย จึงจ�ำเป็นต้องพิจารณาหลักฐานและพยาน
อืน่ ประกอบเพือ่ ออกเอกสาร ซึง่ หากเป็นการตายตามธรรมชาติจะสามารถออก
มรณบัตรได้ทนั ที แต่หากตายผิดธรรมชาติกต็ อ้ งมีการผ่าพิสจู น์
พ.ต.อ.พัฒนา กิจไกรลาศ นายแพทย์ (สบ.๕) กลุม่ งานพิสจู น์หลักฐาน
เกีย่ วกับบุคคล สถาบันนิตเิ วชวิทยา โรงพยาบาลต�ำรวจ เสนอว่า หากมีผเู้ สีย
ชีวติ ไม่วา่ ทีบ่ า้ นหรือทีใ่ ดก็ตาม ถ้าญาติไม่ตอ้ งการให้มกี ารผ่าศพ แนวทางแรก
คือ ควรให้ผนู้ ำ� ชุมชนมาช่วยยืนยันกับนายทะเบียน แต่ถา้ เรือ่ งถึงแพทย์นติ เิ วช
แล้ว ก็จำ� เป็นต้องเข้าสูก่ ระบวนการชันสูตร ซึง่ ต้องได้รบั การยืนยันจากญาติวา่
ไม่ตดิ ใจสาเหตุการตาย และหากจ�ำเป็นต้องผ่าจริงๆ อาจขอร้องแพทย์ให้ดำ� เนิน
การเท่าทีจ่ ำ� เป็นได้

เทศบาลนครรังสิตเปิดบ้านโชว์ความส�ำเร็จ
ยกระดับคุณภาพชีวต
ิ ‘ผูส
้ ง
ู อายุ’

ภาพความกระฉับกระเฉงของนักแสดงจากโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๓
เทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี ทีเ่ ปิดการแสดงฟ้อนร�ำต้อนรับผูเ้ ข้าร่วม “กิจกรรม
การแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ วางแผนเตรียมระบบรองรับสังคมผูส้ งู วัย” ของ
องค์กรรัฐทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตเิ ฉพาะ หรือ ทอพ. ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ วันที่
๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ บ่งบอกถึงก�ำลังกายและก�ำลังใจทีด่ ี สะท้อนถึงสุขภาวะ
ทีด่ ตี ามไปด้วย ซึง่ เป็นเพียงส่วนน้อยเมือ่ เทียบกับคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุอกี
หลายพืน้ ทีข่ องประเทศ
น่าสนใจว่า อะไรคือปัจจัยแห่งความส�ำเร็จทีท่ ำ� ให้ผสู้ งู อายุในเทศบาลนคร
รังสิตแตกต่างไปจากพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ และนัน่ เองคือสาเหตุทที่ ำ� ให้ ทอพ.ทัง้ ๑๖ องค์กร
ตัดสินใจเดินทางมาดูงานและร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่ นฯ เพือ่ ถอดบทเรียน
นายธีรวุฒิ กลิน่ กุสมุ นายกเทศบาลนครรังสิต กล่าวถึงทีม่ าของการด�ำเนิน
งานเพือ่ รองรับสังคมผูส้ งู อายุเต็มรูปแบบว่า ทางเทศบาลฯ ได้บรรจุแนวทางการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพและการจัดระบบบริการสาธารณสุขเข้าไปในแผนการด�ำเนิน
การของพืน้ ที่ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ ๒๐ ปี ด้วยการส่งเสริมให้มกี จิ กรรมต่างๆ ควบคู่
ไปกับการดูแลสุขภาพอย่างรอบด้าน
ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่ง
ชาติ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การลงพืน้ ทีใ่ นครัง้ นีว้ า่ เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ าร
บริหารจัดการด้านสังคมสูงวัยของเทศบาลนครรังสิต เพือ่ เป็นแนวทางให้กบั
๑๖ องค์กร ทอพ. ในการวางแผนการท�ำงานด้านสังคมสูงวัยร่วมกันตาม
ความต้องการของพืน้ ที่ ขณะเดียวกันก็ได้แลกเปลีย่ นองค์ความรูเ้ พือ่ ช่วยต่อยอด
การท�ำงานของเทศบาลนครรังสิตไปด้วย
โดยหนึง่ ในประเด็นน่าสนใจ คือ การใช้เทคโนโลยี-นวัตกรรมเพือ่ ดูแลผูส้ งู อายุ ซึง่ มีทงั้ การใช้พกิ ดั จีพเี อสระบุสถานทีท่ ผี่ สู้ งู อายุขอรับความช่วยเหลือ
การใช้รวั้ อิเล็กทรอนิกส์ทตี่ ดิ ตัง้ ระบบแจ้งเตือนส�ำหรับป้องกันผูส้ งู อายุหรือผูป้ ว่ ยทางสมองออกนอกพืน้ ที่ รวมถึงการจัดท�ำฐานข้อมูลประชากรอย่างเป็นระบบ
โดยมีเทคโนโลยีเป็นผูจ้ ดั การ ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รวมถึงการร่วมวิเคราะห์สถานการณ์และ
ความต้องการของพืน้ ทีใ่ นเรือ่ งการจัดการระบบฐานข้อมูล โดยบูรณาการระบบเทคโนโลยีฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ สวทช. สสส. สปสช.
สพฉ. เพือ่ ประมวลข้อมูลให้ทำ� งานเชือ่ มโยงกัน
ด้านปัญหาและอุปสรรคในการท�ำงานทีค่ ณะผูม้ าเยือนและเจ้าภาพเผชิญเช่นเดียวกัน คือ ความติดขัดเรือ่ งการใช้งบประมาณ ซึง่ มักถูกตีความผ่านมุมมอง
ทางกฎหมายหรือระเบียบว่าไม่เกีย่ วข้องกับงานดูแลบริการด้านสุขภาพกับผูส้ งู วัย ส่งผลให้การขับเคลือ่ นงานเป็นไปอย่างไม่เต็มศักยภาพ
สิน้ การแลกเปลีย่ นประสบการณ์อย่างออกอรรถรส คณะผูม้ าเยือนได้ลงพืน้ ทีช่ มุ ชนบริเวณซอยรังสิต-นครนายก ๔๐ เพือ่ เยีย่ มเยียนผูส้ งู อายุ พร้อมทัง้
เยีย่ มชมแนวทางการดูแลของเทศบาลนครรังสิต โดยผูแ้ ทน ทอพ. ทัง้ ๑๖ องค์กร ต่างแสดงความชืน่ ชมผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลนครรังสิตทีด่ ำ� เนินการ
ภายใต้กรอบคิด “เพราะผูส้ งู อายุคอื พลังสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน”
มัน่ ใจว่ารูปธรรมความส�ำเร็จของเทศบาลนครรังสิตจะได้รบั การบอกเล่าและกล่าวขานต่อไปถึงพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ อย่างแน่นอน
www.facebook.com/NHCO.thai
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