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 “ความตาย” เปนสัจธรรมของชีวิตที่ไมมีใครหลีกเลี่ยงได ทุกวันนี้คนจำนวนไมนอย
เอาเงินหรือความสำเร็จเปนเปาหมายสำคัญของชีวิตโดยหลงลืมความตาย แตเมื่อวาระสุดทาย
ของชีวิตมาถึงและตองตัดสินใจที่จะขอรับหรือปฏิเสธการรักษาพยาบาลใดๆ การตัดสินใจ  
ดังกลาว กลับตกเปนภาระของคนอื ่น ซึ ่งการตัดสินใจเหลานั ้นอาจสอดคลอง หรือ  
ไมสอดคลองกับเจตนาของเราก็ได 
 แลวทำไมเราตองปลอยใหบุคคลอ่ืนมาตัดสินใจคร้ังสำคัญในชีวิตแทนเรา  
ในเม่ือคนทุกคนตางมีสิทธิในชีวิตของตนเอง มีสิทธิในการเลือกท่ีจะปฏิเสธการรักษา
พยาบาลท่ีเกินจำเปนเพื่อที่จะไดตายโดยธรรมชาติ 
 การเกิดและการตายเปนสวนหนึ่งของชีวิต ในอดีต ตอนเกิดเราไดอยูกับครอบครัว 
หอมลอมดวยญาติพี่นอง เปนความอบอุนผูกพัน ตอนตายก็คลายกัน ผูปวยมักมีโอกาสได  
เสียชีวิตท่ีบาน ทามกลางญาติสนิทมิตรสหายเต็มไปดวยความรักและความอบอุน การตัดสินใจ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในวาระสุดทายของชีวิตก็ไมยุงยากเหมือนปจจุบัน  
 วิทยาการทางการแพทยที่เจริญกาวหนามากขึ้นนั้น ในดานหนึ่ง การมีเทคโนโลยี  
สมัยใหมสามารถรักษาโรคภัยตางๆ ได มีสุขภาพที่ดีขึ้น รวมถึงการยืดอายุผูคนใหยืนยาวได
มากขึ้นอยางชัดเจน ซึ่งนับเปนคุณแกมนุษยชาติ 
 แตในอีกดานหนึ่ง ยาและเครื่องมือเหลานี้อาจถูกนำมาใชเพียงเพื่อยืดการตายให
ยาวนานออกไป ทั้งที่การรักษาพยาบาลเหลานั้นไมมีทางที่จะยื้อชีวิตใหกลับคืนมาไดอีกแลว
ก็ตาม  
 การรักษาพยาบาลดังกลาวจึงกลายเปนการรักษาพยาบาลท่ีเกินจำเปน  
 เราจึงเห็นผูปวยในวาระสุดทายจำนวนไมนอยที่ถูกปมหัวใจ เจาะคอ ใสเครื่องชวย
หายใจ นอนไมรู สติอยูในหองไอซียูทามกลางสายระโยงระยาง อยูในภาวะ “เปนก็ไมได  
ตายก็ไมได” ญาติพี่นองไดแตเฝาดูอยูหางๆ สูญเสียศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และทิ้ง
ภาระใหลูกหลาน ญาติพี ่นองที่อยูเบื ้องหลังตองแบกรับคาใชจายในการรักษาพยาบาล 
เปนการเสียทรัพยเกินจำเปน ทั้งในระดับสวนตัวและระดับสังคมโดยรวม 
 คนไทยจึงเรียกรองขอคืนสิทธิในการปฏิเสธการรักษาพยาบาลในวาระสุดทายของชีวิต
มาอยางตอเน่ือง จนกระท่ังเม่ือป พ.ศ.๒๕๔๓ คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา ไดเผยแพร

คำนำ 



รายงาน “ระบบสุขภาพประชาชาต ิ ขอเสนอการปฏิรปูระบบสุขภาพ สืบเน่ืองจากรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐” ในรายงานดังกลาว หมวดที่ ๒ สิทธิ หนาที่ ความ  
เสมอภาค และหลักประกันความมั่นคงดานสุขภาพของประชาชนไดระบุคุณลักษณะที่  
พึงประสงคในขอ ๘ ไววา “ในบั้นปลายของชีวิต บุคคลพึงมีสิทธิในการตายอยางมีศักดิ์ศรี 
และมีคุณคาแหงความเปนมนุษย โดยมีการใชเทคโนโลยีทางการแพทยที่เหมาะสม และไมเปน
ภาระทางเศรษฐกิจ ทั้งแกบุคคลและแกสังคมโดยรวม” จึงนำมาสูการขับเคลื่อนจนเปนมาตรา 
๑๒ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 มาตรา ๑๒ มีสาระสำคัญในสวนที่บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการ
รักษาที่เปนเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการ  
เจ็บปวย โดยการทำหนังสือเจตนาดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดการ
กฎกระทรวง และผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขที่ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลที่ทำหนังสือ
แสดงเจตนาแลว มิใหถือวาการกระทำนั้นเปนความผิดและใหพนจากความรับผิดทั้งปวง 
 เมื่อคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) เสนอรางกฎกระทรวงใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบจนประกาศเปนกฎกระทรวงเพื่อรองรับการปฏิบัติตามเจตนาของ
บุคคลตามกฎหมายดังกลาว มีบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุขกลุมหนึ่ง ยังมีความ
หวงกังวลบางประการ จึงไดฟองตอศาลปกครองสูงสุดใหยกเลิกกฎกระทรวงดังกลาว เมื่อป 
๒๕๕๔ จนกระทั ่งว ันที ่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ศาลปกครองสูงสุดไดพิพากษาวา  
กฎกระทรวงดงักลาวชอบดวยกฎหมายท้ังในสวนของกระบวนการราง และเน้ือหาสาระ  
 ก็เปนอันวา สิทธิและการปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติสุขภาพ
แหงชาติ  มีความกระจางเปนคุณประโยชนตอสังคมไดอยางชัดเจน 
 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) จึงไดจัดทำหนังสือเลมนี้ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคเพื ่อรวบรวมขอมูล เหตุการณและเรื ่องราวตางๆ ที ่เกี ่ยวของกับการไดมา  
ซึ่งมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ กฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ และ  
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตอกรณีของกฎกระทรวงดังกลาว เพื่อใหสังคมไดรับรูและเกิด
ประโยชนในการศึกษาเรียนรู รวมถึงการยกระดับปญญาของสังคมไทยใหสูงขึ้นตอไป 
 
 
 
        (นายแพทยอำพล จินดาวัฒนะ)  
                                                      เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
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เรื่อง 
 คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะ
รัฐมนตรี 
 
ที่มา 
 ผูฟองคดีไดฟองศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอใหยกเลิกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
รายละเอียดของคูความ 
 นพ.ฐาปนวงศ ตั้งอุไรวรรณ, พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา, พญ.อรพรรณ เมธาดิลกกุล 
ฟองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  
 คดีนี ้ นพ.เทพ เวชวิสิฐ ไดรองสอดเขามาเปนจำเลยรวมกับนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 
สรุปคำฟอง 
 ๑. ผูฟองคดีทั้งสามและผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งหลายที่ปฏิบัติหนาที่ทั้งในภาค
รัฐ และภาคเอกชนไดผานการศึกษาและรับการฝกฝนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในโรงเรียน
แพทยตามหลักสูตรมานั้น ไมเคยปรากฏวามีการเรียนการสอนถึงนิยามและความหมายของ  
คำวา “บริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพื่อยุติ
การทรมานจากการเจ็บปวย”, “วาระสุดทายของชีวิต” และ “การทรมานจากการเจ็บปวย” 
ตามที่ปรากฏในกฎกระทรวง 
 ๒. ผูฟองคดีทั้งสามและผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งหลายไดรับการศึกษาใหชวย
ชีวิตผูปวยใหถึงที่สุดตามวิสัยและพฤติการณ และไมทอดทิ้งใหผูปวยเสียชีวิต 
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 ๓. ผูฟองคดีทั้งสามและผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตางรับรู รับทราบและปลูกฝงกัน
เปนอยางดีถึงการกระทำที่เรียกวาการุณยฆาต หรือ Mercy Killing หรือ euthanasia ซึ่ง
หมายความถึง การปลอยใหผูปวยเสียชีวิตโดยการตัด (Withhold) หรือถอน (Withdraw)  
มาตรการชวยชีวิตทางการแพทยตางๆ ออกไปตามหนังสือแสดงเจตนาตามกฎกระทรวงฯ 
 ๔. การปลอยใหผูปวยเสียชีวิตตามหนังสือแสดงเจตนา โดยงดเวนไมใหการรักษา 
หรือใชเครื่องมืออุปกรณทางการแพทยบางอยางเพื่อชวยชีวิตตามมาตรฐานวิชาชีพ จึงเทากับ
การกระทำใหผูปวยเสียชีวิตโดยผูที่งดเวนนั่นเอง 
 ๕. กฎกระทรวงเปนการกลับหลักความคิดทางการสาธารณสุขของประเทศ เพราะ
เปนการยกระดับใหผู ปวยมีอำนาจสรางหลักเกณฑการรักษาพยาบาลใหเหนือผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ทั้งๆ ที่ผูฟองคดีทั้ง ๓ และผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม เปนผูมีความรู ความ
เชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาล ซึ่งตางจากผูปวยที่ไมเคยเรียนรูดานการแพทย 
 ๖. บุคคลจะเลือกมีชีวิตอยูหรือไมมีเปนเสรีภาพ ไมใชเปนสิทธิ 
 ๗. การออกกฎกระทรวงของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
เกินอำนาจที่กฎหมายใหไว เพราะไมปรากฏวาการออกกฎกระทรวงไดผานขั ้นตอนการ
พิจารณาและองคกรตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.   
๒๕๒๕ 
 ๘. กฎกระทรวงไมไดทำใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองพนผิดจากการดูแลผูทำ
หนังสือแสดงเจตนา 
 ๙. ในการยกรางกฎกระทรวงไมไดเปดรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรทางการแพทย
และผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมอยางทั่วถึง แมมีการรับฟงความคิดเห็นแลวแตก็ไมเพียงพอกับ
บริบทของวัฒนธรรมไทย ชีวิตความเปนอยูและระบบกฎหมาย 
 ๑๐. รัฐธรรมนูญไมไดรับรองเรื่องการตายและสิทธิการตาย 
 ๑๑. กฎกระทรวงไมมีประโยชนตอทุกภาคสวนของสังคม 
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สรุปคำพิพากษา 
 ความชอบดวยกฎหมายของกระบวนการในการรางกฎกระทรวง 
 ๑. สิทธิในการทำหนังสือแสดงเจตนาฯ เปนสารัตถะเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และรางกายที่บุคคลพึงมี ซึ่งสิทธิในชีวิตและรางกายนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ใหการรับรองไว การออกกฎที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียของประชาชนนั้น รัฐมีหนาที่จัดให
มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นอยางทั่วถึงกอนการดำเนินการตาม ม.๕๗ แหงรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
 ๒. สช. ไดดำเนินการจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ แลว 
เชน จัดประชุมเพื่อเปนแนวทางในการรางกฎกระทรวง จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูทรง
คุณวุฒิ เปดเวทีรับฟงความคิดเห็น ๔ ภาค แพทยสภาไดจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น และ 
สช. รวมกับกรมการแพทยจัดประชุมวิชาการ  
 ๓. รางกฎกระทรวงดังกลาวผานกระบวนการในการพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด 
กลาวคือ ฝายการพิจารณาและใหความเห็นชอบใหเสนอตอ ครม. โดย คสช., ผานความเห็น
ชอบของ ครม., ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งลงนามโดยผูมีอำนาจ
และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกระบวนการเหลานี้ถูกตองตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ.๒๕๕๐  
 
 ความชอบดวยกฎหมายของเน้ือหา 
 ๑. การที่บุคคลแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขฯ มีผลทำใหแพทย
ตองเคารพการตัดสินใจดังกลาว ในกรณีนี้ไมใชสิทธิเลือกที่จะไมมีชีวิตอยู แตเปนสิทธิในการ
เลือกที่จะปฏิเสธการรักษาพยาบาลเพื่อที่จะไดตายตามธรรมชาติ 
 ๒. การที่บุคคลทำหนังสือแสดงเจตนาฯ เปนการแสดงสิทธิในชีวิตและรางกาย โดย
เปนการยื่นความประสงคไวลวงหนา เพื่อประกาศใหสาธารณชนทราบความประสงคของตนวา
จะใชสิทธิเชนใด จึงไมใชการกระทำที่ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
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 ๓. กฎกระทรวงฯ กำหนดองคประกอบในการแสดงสิทธิไวคือ 
๑) หากมีผูทำหนังสือแสดงเจตนาหนังสือแสดงเจตนาตองครบถวนบริบูรณตาม

หลักเกณฑที่กำหนดในกฎกระทรวง 
๒) แพทยไมมีหนาที่ทำใหผูทำหนังสือแสดงเจตนาถึงแกความตายโดยวิธีการใดๆ 
๓) ผูทำหนังสือแสดงเจตนา ยังคงไดรับการดูแลแบบประคับประคอง 
๔) ผูทำหนังสือแสดงเจตนาจะตองมีภาวะตามที่กฎกระทรวงกำหนด 
๕) แพทยมีหนาที่รับผิดชอบการรักษา มีอำนาจหนาที่ในการวินิจฉัยพยากรณโรค

ตามมาตรฐานทางการแพทย 
๖) ผูทำหนังสือแสดงเจตนาตองการตายตามธรรมชาติ 

 ๔. กฎกระทรวงไมใชการปลอยใหผูปวยเสียชีวิตโดยงดเวนไมใหการรักษา หรือการใช
ยา หรืออุปกรณทางการแพทยบางอยางเพื่อยุติชีวิต 
 ๕. หากผูทำหนังสือแสดงเจตนาจะระบุในหนังสือแสดงเจตนาใหงดเวนการรักษา 
หรือใชยาและเครื่องมืออุปกรณทางการแพทยบางอยางเพื่อยุติชีวิตที่ไมใชวาระสุดทาย (เรง
การตาย) แพทยก็ไมสามารถปฏิบัติตามได หากปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาดังกลาว 
แพทยจะใชมาตรา ๑๒ วรรค ๓ แหง พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ มายกเวน
ความผิดของตนเองไมได 
 ๖. การปฏิบัติตามกฎกระทรวงมิไดเปนการทอดทิ้งผูปวยที่พึ่งตนเองมิได เนื่องจาก
แพทยยังใหการดูแลแบบประคับประคอง ดังนั ้นจึงไมมีความผิดฐานทอดทิ้งผู ปวยตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
 ๗. การที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงฯ 
โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เปนการปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยสุขภาพแหงชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงคในเรื่องการจัดการงานดานสุขภาพของ
ประเทศ มิใชเปนการไปกำหนดมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแตอยางใด 
 ๘. กฎกระทรวงฯ เปนการอธิบายความและกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการจัดทำ
หนังสือแสดงเจตนาเทานั้น 
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 ๙. กฎกระทรวงฯ ไมไดเปนการกำหนดหลักเกณฑและองคประกอบที่หมายถึงการ
ปลอยใหผูทำหนังสือแสดงเจตนาเสียชีวิตลงโดยไมไดรับการรักษา หรือการใชยาและเครื่องมือ
อุปกรณทางการแพทยเพื่อยุติชีวิต แตกฎกระทรวงกำหนดการรักษาแบบประคับประคองเพื่อ
ใหผูทำหนังสือแสดงเจตนาตายอยางเปนธรรมชาติ เพื่อมิใหยื้อความตายอยางสิ้นหวัง หรือ
ทำใหผูนั้นตองทรมานจากการเจ็บปวย ทั้งๆ ที่หากไมมีบริการสาธารณะที่เปนไปเพียงเพื่อยึด
การตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวยแลว ผูนั้นควรจะตาย
ตามธรรมชาติแลว 
 
สรุป 
 พิพากษายกฟองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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ลำดับเหตุการณ 
การรางกฎกระทรวง 

และการฟองคดี มาตรา ๑๒  
แหงพระราชบัญญัติ 
สุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ.๒๕๕๐ 
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วันที่ เหตุการณ 
๑๙ มีนาคม 
๒๕๕๐  

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ไดประกาศลง 
ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๔ ตอนที่ ๑๖ ก และมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

๑๒ มิถุนายน 
๒๕๕๑ 

ที่คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดประชุมผูทรงคุณวุฒิ
ดานการแพทย การสาธารณสุข ผูแทนสภาวิชาชีพ 
ผูแทนสถานพยาบาล เพื่อทำความเขาใจเนื้อหาของสิทธิตามมาตรา 
๑๒ และวางกรอบและยกรางกฎกระทรวงที่จะออกตามความใน
มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 

๔ กันยายน 
๒๕๕๑ 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดประชุมผูทรงคุณวุฒิ
ดานการแพทย การสาธารณสุข ผูแทนสภาวิชาชีพ 
ผูแทนสถานพยาบาล เพื่อปรับปรุงรางกฎกระทรวง 
และทำการรางแนวทางการปฏิบัติ (Guide line) ตามกฎกระทรวง 

๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๑ 

จัดสัมมนา “การทำหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการ
สาธารณสุข : จากรางกฎกระทรวงสูการผลักดันในแนวทางปฏิบัติ” 
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร 

๑๑ ธันวาคม 
๒๕๕๑ 

จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “สิทธิการตายอยางมีสุขภาวะตาม 
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐” ในเวทีสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ครั้งที่ ๑ ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ 

๒๖ มกราคม 
๒๕๕๒ 

จัดประชุมผูทรงคุณวุฒิดานการแพทย การสาธารณสุข ผูแทนสภา
วิชาชีพ ผูแทนสถานพยาบาลเพื่อปรับปรุงรางกฎกระทรวง 
ที่สภาการพยาบาล 

๑๖ กุมภาพันธ 
๒๕๕๒ 

จัดประชุมผูทรงคุณวุฒิดานการแพทย การสาธารณสุข ผูแทนสภา
วิชาชีพ ผูแทนสถานพยาบาล เพื่อปรับปรุงรางกฎกระทรวง 

ลำดับเหตุการณ 
การรางกฎกระทรวงและการฟองคดี มาตรา ๑๒  
แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 
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วันที่ เหตุการณ 
๑๗ กุมภาพันธ 
๒๕๕๒ - 
๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๒ 

ศูนยกฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ไดนำเอาความเห็นและขอเสนอแนะจากการประชุมใน
ครั้งที่ผานมา มาปรับปรุงใหรางกฎกระทรวงมีความสมบูรณมากยิ่ง
ขึ้น และนำรางกฎกระทรวงดังกลาวเสนอให สช. โดย สช. ไดนำเอา
รางกฎกระทรวงนี้ไปรับฟงความคิดเห็นอยางเปนวงกวางทั่วประเทศ 
โดยสงใหกับสภาวิชาชีพ สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน คณะ
แพทยศาสตร และวิทยาลัยแพทยศาสตรทั่วประเทศ คณะพยาบาล
ศาสตร และวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศ นักกฎหมาย นักวิชาการ 
และประชาชนที่สนใจ โดยมีการสงขอเสนอแนะกลับมาที่ สช. 
ทั้งสิ้น ๙๓ ราย โดยแบงเปน ๘๘ องคกรและบุคคล ๕ คน 

๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๒ 

สช. จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นตอรางกฎกระทรวงในกลุมบุคลากร
ดานสาธารณสุขของภาคใต 

๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๒ 

สช. จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นตอรางกฎกระทรวงในกลุมบุคลากร
ดานสาธารณสุขของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๒ 

สช. จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นตอรางกฎกระทรวงในกลุมบุคลากร
ดานสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครและภาคกลาง 
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร 

๑๒ มิถุนายน 
๒๕๕๒ 

สช. จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นตอรางกฎกระทรวงในกลุมบุคลากร
ดานสาธารณสุขของภาคเหนือ 

๑๐ สิงหาคม 
๒๕๕๒ - 
๒๓ กุมภาพันธ 
๒๕๕๓ 

รางกฎกระทรวงหลักเกณฑและวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดง
เจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการ
ตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย 
พ.ศ. .... ไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อสงเสริม
การใชสิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ รวมทั้งสิ้น ๔ ครั้ง โดยคณะ
กรรมการชุดดังกลาวไดประมวลความเห็นที่ไดจากเวทีรับฟงความคิด
เห็นตอรางกฎกระทรวงทั่วประเทศ กอนที่คณะกรรมการชุดดังกลาว
จะมีมติใหเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาวใหคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ (คสช.) พิจารณา 
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วันที่ เหตุการณ 
๒๑ สิงหาคม 
๒๕๕๒ 

รางกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการดำเนินการตามหนังสือ
แสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืด
การตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการ 
เจ็บปวย พ.ศ. .... ไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการสุขภาพ 
แหงชาติ (คสช.) โดย คสช. มีมติใหเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาวตอ
คณะรัฐมนตรี 

๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ รางกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการดำเนินการตามหนังสือ
แสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืด
การตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บ
ปวย พ.ศ. .... ไดรับการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี โดยคณะ
รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ และใหสงรางกฎกระทรวงดังกลาว
ใหคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตอไป 

๑๔, ๑๘, ๒๑, ๒๕, 
๒๘, มกราคม 
๒๕๕๓ 
๑, ๔, กุมภาพันธ 
๒๕๕๓ 

รางกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการดำเนินการตามหนังสือ
แสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืด
การตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการ 
เจ็บปวย พ.ศ. .... ไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๑๐) 

กุมภาพันธ ๒๕๕๓-
มกราคม ๒๕๕๔ 

ปรับปรุงรางแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง โดยคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเพื่อสงเสริมการใชสิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ 

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการดำเนินการตามหนังสือ
แสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืด
การตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการ 
เจ็บปวย พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๗ 
ตอนที่ ๖๕ ก โดยกำหนดใหกฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใชเมื่อพน
กำหนด ๒๑๐ วันนับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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วันที่ เหตุการณ 
๑๘ มกราคม 
๒๕๕๔ 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) จัดเวทีรับฟง 
ความเห็นตอรางแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงในมาตรา ๑๒ 
แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 

๒๓ กุมภาพันธ 
๒๕๕๒- 
๑ กุมภาพันธ 
๒๕๕๔ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อสงเสริมการใชสิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ
นำความเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากเวทีรับฟงความเห็นตอราง 
กฎกระทรวงมาพัฒนารางแนวทางการปฏิบัติ (Guide line) ตาม 
กฎกระทรวงในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น ๑๕ ครั้ง 

๒๕ กุมภาพันธ 
๒๕๕๔ 

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเปน
ประธานไดพิจารณาเห็นชอบตอรางแนวทางการปฏิบัติ (Guide line) 
ตามกฎกระทรวงในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ.๒๕๕๐  

๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ 

รางแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงในมาตรา ๑๒ แหงพระราช
บัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศลงราชกิจจาบุเบกษา 

๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ 

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการดำเนินการตามหนังสือ
แสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืด
การตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการ 
เจ็บปวย พ.ศ.๒๕๕๓ มีผลบังคับใช 

๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ แพทยสภามีมติจากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร แพทยสภา 
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องแนวทางการปฏิบัติของแพทยเมื่อได
รับ “หนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไป
เพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต” 

๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ 

กระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือแจง อธิบดี เลขาธิการ ผูวาราชการ
จังหวัด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูอำนวยการโรงพยาบาลศูนย 
ผูอำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปและผูอำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ถึง
คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับ
บริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข (หนังสือกระทรวง
สาธารณสุข ดวนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๗.๖/ว ๓๔๘ ลงวันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔) 



  |   คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

วันที่ เหตุการณ 
๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ 

แพทยสภา ออกประกาศแพทยสภาที่ ๕๒/๒๕๕๔ เรื่องแตงตั้งคณะ
อนุกรรมการพิจารณาศึกษารายละเอียดและกำหนดแนวทางการ
ดำเนินการตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๒ แหงพระราช
บัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐และประกาศสำนักงานคณะ
กรรมการสุขภาพแหงชาติฯ(ประกาศแพทยสภาที่ ๕๒/๒๕๕๔ เรื่อง
แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษารายละเอียดและกำหนด
แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๒ แหง
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐และประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติฯ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 

๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ 

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษารายละเอียดและกำหนด
แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๒ แหง
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ มีหนังสือถึงเลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรื่องสงประกาศแพทยสภาที่ ๕๒/
๒๕๕๔ เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษารายละเอียด
และกำหนดแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับกฎกระทรวงฯ ที่ออกตาม
มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติฯ (หนังสือ 
แพทยสภา ที่ พส.๐๑๑/ว๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 

๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ 

สช.มีหนังสือถึงประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาราย
ละเอียดและกำหนดแนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 
โดยมีการสงหนังสือ “กวาคนไทยจะไดสิทธินี้ บันทึกความเปนไป-
เปนมาของสิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการ
ตายในวาระสุดทายของชีวิตฯ” 
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วันที่ เหตุการณ 
๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ นายฐาปนวงศ ตั้งอุไรวรรณ นางอรพรรณ เมธาดิรกกุล และนาง

เชิดชู ศรีอริยศรีวัฒนา ไดยื่นฟองตอศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอให
ยกเลิกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ ว.๒ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 

๑๗ สิงหาคม 
๒๕๕๔ 

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขเรียกใหทำคำใหการในคดีดำเลขที่ ฟ ๑๔๗/
๒๕๕๔ 

๒๙ สิงหาคม 
๒๕๕๔ 

กระทรวงสาธารณสุขทำหนังสือมอบอำนาจใหพนักงานอัยการ
สำนักงานคดีปกครอง เปนผูแทนในคดีดำเลขที่ ฟ ๑๔๗/๒๕๕๔ 
และแจงแกอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองวา กฎกระทรวงฯอยู
ในความรับผิดชอบของ สช. ซึ่งเปนหนวยงานในกำกับของนายก
รัฐมนตรี ดังนั้น ขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ จึงอยูที่หนวยงาน 
ดังกลาว กระทรวงสาธารณสุขไดมีหนังสือแจงไปยังเลขาธิการคณะ
กรรมการสุขภาพแหงชาติเพื่อทราบและประสานงานกับพนักงาน
อัยการตอไป (หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ดวนที่สุด ที่ สธ 
๐๒๐๑.๐๔๗.๑/๒๗๖๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔) 

๒๙ สิงหาคม 
๒๕๕๔ 

กระทรวงสาธารณสุขแจงมายัง สช. เรื่องการมอบอำนาจใหพนักงาน
อัยการเปนผูแทนในคดีดำเลขที่ ฟ ๑๔๗/๒๕๕๔ และแจงแก
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติวา การดำเนินการออกกฎ
กระทรวงอยูในความรับผิดชอบของ สช.ดังนั้นจึงขอความรวมมือจาก
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติในการสนับสนุน ขอมูล 
เอกสาร หลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการออกกฎกระทรวงแกอัยการ
ตอไป (หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ดวนท่ีสุด ท่ี สธ ๐๒๐๑.๐๔๗.๑/ 
๒๗๖๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔) 

๒๙ สิงหาคม 
๒๕๕๔ 

สช.ขอสงชื่อผูประสานงานการใหคำปากคำแกพนักงานอัยการ 
(หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ที่ สช.๐๖๓๖/
๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔) 
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๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๔ 

สำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือมายัง สช.เพื่อแจงถึงเรื่องที่ 
นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจใหพนักงานอัยการเปนผูแทนในคดีดำเลข
ที่ ฟ ๑๔๗/๒๕๕๔ และใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
แตงตั้งผูประสานงานคดีกับพนักงานอัยการและทำหนังสือชี้แจง 
รายละเอียดขอเท็จจริงในสวนที่เกี่ยวของทั้งหมด (หนังสือสำนัก
นายกรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๖/๑๔๐๖ ลงวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๔) 

๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๔ 

สช. รายงานความคืบหนาเกี่ยวกับการจัดทำกฎกระทรวง การ
ประสานงานในทางคดีกับสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานอัยการ
สูงสุด การฟองคดียกเลิกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ ว.๒ แหง 
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ตอศาลปกครองสูงสุด
แกรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (หนังสือสำนักงาน 
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ที่ สช.๐๖๔๕/๒๕๕๔ 
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔) 

๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๔ 

สช. รายงานความคืบหนาเกี่ยวกับการจัดทำกฎกระทรวง การ
ประสานงานในทางคดีกับสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข
และสำนักงานอัยการสูงสุด การฟองคดียกเลิกกฎกระทรวงตาม
มาตรา ๑๒ ว.๒ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 
ตอศาลปกครองสูงสุดแกนายกรัฐมนตรี (ผานรองนายกรัฐมนตรี 
พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ) (หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง
ชาติ ที่ สช.๐๖๔๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔) 
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๘ กันยายน ๒๕๕๔ กระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือแจงอธิบดี เลขาธิการ ผูวาราชการ

จังหวัด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูอำนวยการโรงพยาบาลศูนย 
ผูอำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปและผูอำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
เพื่อขอระงับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาไม
ประสงคจะรับบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข (หนังสือ
กระทรวงสาธารณสุข ดวนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๗.๖/ว๔๒๗ ลงวัน
ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔) 

๙ กันยายน ๒๕๕๔ แพทยสภามีประกาศแพทยสภา ที่ ๗/๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมเมื่อไดรับ “หนังสือแสดงเจตนา
ไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายใน
วาระสุดทายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย” 
(ประกาศแพทยสภา ที่ ๗/๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเมื่อไดรับ “หนังสือแสดงเจตนาไมประสงค
จะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทาย
ของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย” 
ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔) 

๙ กันยายน ๒๕๕๔ สช.แตงตั้งผูประสานงานคดีและสงรายละเอียดขอเท็จจริงแกพนัก
งานอัยการ (หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ดวน
ที่สุด ที่ สช.๐๖๗๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔) 

๑๔ กันยายน 
๒๕๕๔ 

สช. ลงนามขอตกลงความรวมมือกับสภาการพยาบาล สมาคม
พยาบาลแหงประเทศไทยฯ เครือขายคณบดีและผูบริหารสถาบันกร
ศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรแหงประเทศไทย และประธานชมรมผู
บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในการสงเสริมสิทธิ
ดานสุขภาพ ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ.๒๕๕๐ 

๒๒ กันยายน 
๒๕๕๔ 

นายเทพ เวชวิสิฐ รองสอดเขาในในคดีดำเลขที่ ฟ ๑๔๗/๒๕๕๔ โดย
ขอเขามาเปนผูถูกฟองคดี 
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๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ สช. สงเอกสารเกี่ยวกับการรางกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ แหงพระ

ราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และประเด็นในทางเนื้อหา
ของคดีดำเลขที่ ฟ ๑๔๗/๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑) โดยสงพยานเอกสารไป
ทั้งสิ้น ๔ แฟม (หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ที่ 
สช.๐๗๗๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔) 

๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ศาลปกครองสูงสุดมีหมายใหทำคำใหการมายังพนักงานอัยการกรณี
นายเทพ เวชวิสิฐ ไดรองสอดเขามาในคดี 

๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๔ 

พนักงานอัยการทำคำใหการในคดีดำเลขที่ ฟ ๑๔๗/๒๕๕๔ เสนอตอ
ศาลปกครองสูงสุด 

๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๔ 

พนักงานอัยการทำคำใหการในกรณีที่ นายเทพ เวชวิสิฐ ผูรองสอด 
รองสอดเขามาในคดีดำเลขที่ ฟ ๑๔๗/๒๕๕๔ เสนอตอศาลปกครอง
สูงสุด 

๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๔ 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจงมายัง สช. กรณีที่ นายเทพ เวชวิสิฐ 
รองสอดเขามาในคดี โดยให สช.ชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติม (หนังสือ
กระทรวงสาธารณสุข ดวนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๕.๑/๔๑๕๙ 
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔) 

๒๘ ธันวาคม 
๒๕๕๔ 

สช. ไดทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขวากรณีที่ นายเทพ 
เวชวิสิฐ รองสอดเขามาในคดีนั้น สช. ไมมีประเด็นโตแยงการรอง
สอดดังกลาว (หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ที่ 
สช.๐๙๐๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔) 

๒๙ กุมภาพันธ 
๒๕๕๕ 

แพทยสภามีหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอ
แกไขกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ ว.๒ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ (หนังสือแพทยสภาที่ พส.๐๑๑/๑๔๑ ลงวันที่ 
๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕) 
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๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ นายฐาปนวงศ ตั้งอุไรวรรณและพวกรวม ๓ คน ไดยื่นคำคัดคานคำ

ใหการของพนักงานอัยการตอศาลปกครองสูงสุด 
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕  ศาลปกครองสูงสุดมีหมายแจงคำสั่งศาลมายังพนักงานอัยการเพื่อให

ทำคำโตแยงพรอมสงพยานหลักฐานตอศาลภายใน ๓๐ วันนับแตวัน
ที่ไดรับหมาย 

๔ เมษายน ๒๕๕๕ สำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด ไดมีหนังสือขอให
กระทรวงสาธารณสุขจัดทำคำชี้แจงเพิ่มเติมคดีดำเลขที่ ฟ ๑๔๗/
๒๕๕๔ (หนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ อส ๐๐๒๗.๑/๖๘๑ 
ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕) 

๑๒ เมษายน 
๒๕๕๕ 

สช.ไดรับการประสานจาก กลุมงานคดีทางการแพทย กลุมกฎหมาย 
สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่องศาลปกครองมีคำสั่งใหทำคำชี้แจงเพิ่มเติม 

๑๗ เมษายน 
๒๕๕๕  

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจงมายัง สช. เพื่อขอใหทำคำชี้แจงเพิ่ม
เติมในคดีดำเลขที่ ฟ ๑๔๗/๒๕๕๔ (หนังสือกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ สธ. ๐๒๐๑.๐๔๕.๑/๑๒๒๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕) 

๒๔ เมษายน 
๒๕๕๕  

ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อสงเสริมการใชสิทธิและหนาที่
ดานสุขภาพมีมติให สช.ทำหนังสือแจงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุขในกรณีที่แพทยสภาขอ
แกไขกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ ว.๒ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ วากระทรวงสาธารณสุขควรชะลอการ
พิจารณาเรื่องการขอแกไขกฎกระทรวงฯไวกอนจนกวาศาลปกครอง
สูงสุดจะมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ฟ ๑๔๗/๒๕๕๔ 

๒๕ เมษายน 
๒๕๕๕ 

สช.ทำหนังสือขอขยายเวลาในการสงคำชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมตอ
พนักงานอัยการ (หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
ที่ สช.๐๒๙๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕) 

๒๕ เมษายน 
๒๕๕๕ 

สช.แจงตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอขยายเวลาในการสงคำ
ชี้แจงขอเท็จจริงแกพนักงานอัยการ (หนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ ที่ สช.๐๒๙๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน 
๒๕๕๕) 
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๒๕ เมษายน 
๒๕๕๕ 

สช.มีหนังสือแจงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขถึงเรื่องการขอ
แกไขกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ ว.๒ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ของแพทยสภาและแจงวาไมสามารถพิจารณา
เรื่องนี้ไดเพราะกฎกระทรวงดังกลาวยังอยูในระหวางการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุด (หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง
ชาติ ที่ สช.๐๓๐๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕) 

๒๖ เมษายน 
๒๕๕๕ 

สช.มีหนังสือแจงปลัดกระทรวงสาธารณสุขถึงเรื่องการขอแกไขกฎ
กระทรวงตามมาตรา ๑๒ ว.๒ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ.๒๕๕๐ ของแพทยสภาและแจงวาไมสามารถพิจารณาเรื่องนี้ได
เพราะกฎกระทรวงดังกลาวยังอยูในระหวางการพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด (หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ที่ 
สช.๐๓๐๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕) 

๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ 

สช. ลงนามขอตกลงความรวมมือระหวางกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย สมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมาคม
ขาราชการบำเหน็จบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ในการสงเสริมสิทธิดานสุขภาพ 
ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 

๒๙ พฤษภาคม 
๒๓๕๕ 

สช.สงเอกสารเกี่ยวกับการรางกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ แหงพระ
ราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และประเด็นเนื้อหาของ
คดีดำเลขที่ ฟ ๑๔๗/๒๕๕๔ (ครั้งที่๒) พรอมพยานเอกสาร ๔ แฟม 
ใหกับพนักงานอัยการ (หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง
ชาติ ที่ สช.๐๔๐๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕) 

๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ 

พนักงานอัยการทำคำชี้แจง ในคดีดำเลขที่ ฟ ๑๔๗/๒๕๕๔ เสนอตอ
ศาลปกครองสูงสุด 
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วันที่ เหตุการณ 
๒๒ เมษายน 
๒๕๕๗ 

ตุลาการเจาของสำนวนจัดทำสรุปขอเท็จจริงในคดี ดำเลขที่ ฟ ๑๔๗/
๒๕๕๔ 

๒๘ เมษายน 
๒๕๕๗ 

ศาลปกครองสูงสุดมีหมายแจงกำหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกถึง
พนักงานอัยการผูรับรอบอำนาจของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข 

๓๐ เมษายน 
๒๕๕๗ 

สำนักงานคดีปกครองสำนักงานอัยการสูงสุดมีหนังสือแจง กำหนด
วันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกของศาลปกครองสูงสุด มายังปลัด
กระทรวงสาธารณสุข 

๑๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือแจงวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก
ของศาลปกครองสูงสุดมายังเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ 

วันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกของศาลปกครองสูงสุด วาที่รอยตรี
ปริญญา ฐานะทานตไท นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานอัยการ
พิเศษฝายคดีปกครอง ๑ นายอนุชา กาศลังกา นิติกรชำนาญการ
พิเศษ หัวหนากลุมกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
นายภัคคพงศ วงศคำ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
(สช.) เปนผูไปฟงคำแถลงคดีของศาล โดยตุลาการศาลปกครอง
สูงสุดแถลงยกฟองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข 

๑๘ มิถุนายน 
๒๕๕๘ 

ศาลปกครองสูงสุดไดอานคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๑๑/
๒๕๕๘ พิพากษายกฟองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข 

๑๙ มิถุนายน 
๒๕๕๘ 

สช.จัดแถลงขาว “ศาลปกครองสูงสุดชี้กฎกระทรวงมาตรา ๑๒ 
ชอบดวยกฎหมาย” ณ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๘ 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทำหนังสือ ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๕.๑/๒๖๘๑ 
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจงคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
แกเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 



การแถลงขาว 
และขาวเผยแพร 
แกสื่อมวลชน 





สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติจัดแถลงขาว 
“ศาลปกครองสูงสุดชี้ กฎกระทรวง มาตรา ๑๒ ชอบดวยกฎหมาย” 

วันศุกรที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ณ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
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 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข เปดทางผูปวยระยะสุดทาย มีสิทธิอันชอบธรรมที่จะตายอยางธรรมชาติ ไมขอรับ
บริการทางการแพทยเพื่อยื้อลมหายใจ แตมีเงื ่อนไขตองดูแลแบบประคับประคองตอเนื่อง  
ย้ำกฎกระทรวงทำตามขั้นตอนกฎหมายและไมขัดรัฐธรรมนูญ  
 นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ เปดเผยวา 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ศาลปกครองสูงสุดไดอานคำพิพากษา “ยกฟอง” คดีพิพาทที่มี  
ผูฟองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอใหยกเลิกกฎกระทรวง 
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับ
บริการสาธารณสุข ที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือยุติการ
ทรมานจากการเจ็บปวย พ.ศ.2553 ซึ่งเปนไปตามมาตรา 12 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติ
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550  
 “คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด เปนเครื่องยืนยันวา การออกกฎกระทรวงเกี่ยว
กับสิทธิของผูปวยในการแสดงเจตนาไมขอรับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยืดเวลาเสียชีวิตนั้น 
ทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ หรือ สช. ไดดำเนินการอยางถูกตอง ชอบธรรม 
ทั้งในสวนของแนวคิด  แนวทาง และการบังคับใช” 
  ศาลปกครองสงูสุดระบุวา การทำหนังสือแสดงเจตนาไมประสงครับบริการสาธารณสุข
ในวาระสุดทายแหงชีวิต เปนสาระบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายที่
บุคคลพึงมี ที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ใหความคุมครองคนไทยทุกคนเอาไว และ
การจัดทำรางกฎกระทรวงนี้ ยังดำเนินการอยางโปรงใสทุกขั้นตอน มีเวทีรับฟงความคิดเห็น
จากภาคสวนตางๆ เชน หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูทรงคุณวุฒิ แพทยสภา และการเปดเวทีมี  

ศาลปกครองชี้  ‘สิทธิการตาย’ มาตรา 12 ไมขัดกฎหมาย 
สช. เดินหนาหนังสือแสดงเจตนาไมยื้อชีวิตในวาระสุดทาย 



  |   คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

สวนรวมในสี่ภูมิภาค รวมถึงผานการพิจารณาของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ คณะ
รัฐมนตรี คณะกรรมการกฤษฎีกา และประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามขั้นตอนอีกดวย 
 นพ.อำพล กลาววา ศาลปกครองสูงสุด ยังเห็นวาการที่บุคคลแสดงเจตนาไมประสงค
จะรับบริการสาธารณสุขในวาระสุดทายแหงชีวิต มีผลทำใหแพทยตองเคารพการตัดสินใจ  
ดังกลาวดวย ซึ่งเรื่องนี้ไมใชการใหสิทธิผูปวยที่จะเลือก ไมมีชีวิตอยู แตเปนสิทธิในการเลือกที่
จะปฏเิสธการรกัษาพยาบาล เพ่ือท่ีจะไดตายตามธรรมชาติ ถือเปนการแสดงสิทธิในชีวิตและ
รางกายโดยยื่นความประสงคไวลวงหนา เพื่อประกาศใหสาธารณชนหรือผูที่เกี่ยวของรับทราบ 
 นอกจากนั้น ในกฎกระทรวงฯ ยังกำหนดใหแพทยที่รับผิดชอบการรักษามีอำนาจ
หนาที่ในการวินิจฉัยพยากรณโรคตามมาตรฐานทางการแพทย แตไมมีหนาที่ทำใหผูทำหนังสือ
แสดงเจตนาฯ ถึงแกความตาย หรือปลอยใหผูปวยเสียชีวิตโดยไมใหการรักษา หรือใชยาหรือ
อุปกรณทางการแพทยบางอยางเพื่อยุติชีวิต หรือแมวาหากผูทำหนังสือแสดงเจตนาฯ จะระบุ
ในหนังสือแสดงเจตนาฯ ใหงดเวนการรักษาเพ่ือเรงการตาย แพทยก็ไมสามารถปฏิบัติตามได และ
ผูปวยระยะสุดทายยังคงไดรับ การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) จากแพทย 
รวมทั้งการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดจากญาติพี่นอง จนถึงวาระสุดทายของชีวิตที่จะตายแบบ
ธรรมชาติ เพื่อไมใหเกิดความทรมานจากการรักษาหรือยื้อชีวิตโดยใชอุปกรณทางการแพทย
หรือยา ดังนั้น แพทยที่ปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาฯ จึงไมมีความผิดฐานทอดทิ้งผูปวย
ตามประมวลกฎหมายอาญา 
 เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ กลาววา หลังจากมีคำพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุดออกมาแลว ทำใหการดำเนินการตางๆ ชอบธรรมมากยิ่งขึ้น ทาง สช. จะเรง
สรางความเขาใจตอสาธารณชนเก่ียวกับสิทธิของผูปวยระยะสุดทายท่ีตองการตายอยางธรรมชาติ 
ตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 โดยจะมีการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู  
“เวที สช. เจาะประเด็น” ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณการ
ตรงทั้งในฐานะแพทยผูรักษาผูปวยในระยะสุดทาย ญาติผูปวยที่ผานประสบการณเหลานี้ และ
ฝายนโยบายที่จะขยายผลการดูแลแบบประคับประคองไปในโรงพยาบาลทั่วประเทศ มา
ถายทอดประสบการณเพื่อใหสังคมรับรูและตื่นตัวในเรื่องนี้ดวย 
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ขอพิพาท เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี    
 
ที่มา ผูฟองคดีไดฟองศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอใหยกเลิกกฎกระทรวงตามมาตรา 12 วรรค
สอง แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 
 
รายละเอียดของคูความ 
 นพ.ฐาปนวงศ ตั้งอุไรวรรณ, พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา, พญ.อรพรรณ เมธาดิลกกุล 
ฟองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมอบอำนาจใหพนักงาน
อัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด (นางสาวทิพอุษา อุทยานานนท) ประสานงานกับหนวยงาน
เจาของเรื่องเพื่อขอขอมูลและสูคดี 
 ในคดีนี้ นพ.เทพ เวชวิสิฐ ไดรองสอดเขามาเปนจำเลยรวมกับนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

สรุปคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.11/2558 
วันที่ 18 มิถุนายน 2558 
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สรุปคำพิพากษา 
 ความชอบดวยกฎหมายของกระบวนการในการรางกฎกระทรวง 
 1. สิทธิในการทำหนังสือแสดงเจตนาฯ เปนสารัตถะเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และรางกายที่บุคคลพึงมี ซึ่งสิทธิในชีวิตและรางกายนี้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ใหการรับรองไว การออกกฎที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียของประชาชนนั้น รัฐมีหนาที่จัดให
มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นอยางทั่วถึงกอนการดำเนินการตาม ม.57 แหงรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   
 2. สช. ไดดำเนินการจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ  
แลว เชน จัดประชุมเพื่อเปนแนวทางในการรางกฎกระทรวง จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจาก  
ผูทรงคุณวุฒิ เปดเวทีรับฟงความคิดเห็น 4 ภาค แพทยสภาไดจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น 
และ สช. รวมกับกรมการแพทยจัดประชุมวิชาการ  
 3. รางกฎกระทรวงดังกลาวผานกระบวนการในการพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด 
กลาวคือ ฝายการพิจารณาและใหความเห็นชอบใหเสนอตอ ครม. โดย คสช., ผานความเห็น
ชอบของ ครม., ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งลงนามโดยผูมีอำนาจ
และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกระบวนการเหลานี้ถูกตองตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ.2550  
 
 ความชอบดวยกฎหมายของเน้ือหา 
 1. การที่บุคคลแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขฯ มีผลทำใหแพทย
ตองเคารพการตัดสินใจดังกลาว ในกรณีนี้ไมใชสิทธิเลือกที่จะไมมีชีวิตอยูแตเปนสิทธิในการ
เลือกที่จะปฏิเสธการรักษาพยาบาลเพื่อที่จะไดตายตามธรรมชาติ 
 2. การที่บุคคลทำหนังสือแสดงเจตนาฯ เปนการแสดงสิทธิในชีวิตและรางกาย โดย
เปนการยื่นความประสงคไวลวงหนาเพื่อประกาศใหสาธารณชนทราบความประสงคของตนวา
จะใชสิทธิเชนใด จึงไมใชการกระทำที่ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 



การแถลงขาวและขาวเผยแพรแกสื่อมวลชน   |  

 3. กฎกระทรวงฯ กำหนดองคประกอบในการแสดงสิทธิไวคือ 
1) หากมีผูทำหนังสือแสดงเจตนาหนังสือแสดงเจตนาตองครบถวนบริบูรณตาม

หลักเกณฑที่กำหนดในกฎกระทรวง 
2) แพทยไมมีหนาที่ทำใหผูทำหนังสือแสดงเจตนาถึงแกความตายโดยวิธีการใดๆ 
3) ผูทำหนังสือแสดงเจตนายังคงไดรับการดูแลแบบประคับประคอง 
4) ผูทำหนังสือแสดงเจตนาจะตองมีภาวะตามที่กฎกระทรวงกำหนด 
5) แพทยมีหนาที่รับผิดชอบการรักษามีอำนาจหนาที่ในการวินิจฉัยพยากรณโรค

ตามมาตรฐานทางการแพทย 
6) ผูทำหนังสือแสดงเจตนาตองการตายตามธรรมชาติ 

 4. กฎกระทรวงไมใชการปลอยใหผูปวยเสียชีวิตโดยงดเวนไมใหการรักษา หรือการใช
ยา หรืออุปกรณทางการแพทยบางอยางเพื่อยุติชีวิต 
 5. หากผูทำหนังสือแสดงเจตนาจะระบุในหนังสือแสดงเจตนาใหงดเวนการรักษา หรือ
ใชยาและเครื่องมืออุปกรณทางการแพทยบางอยางเพื่อยุติชีวิตที่ไมใชวาระสุดทาย (เรงการ
ตาย) แพทยก็ไมสามารถปฏิบัติตามได หากปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาดังกลาว แพทยจะ
ใชมาตรา 12 วรรค 3 แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 มายกเวนความผิดของ
ตนเองไมได 
 6. การปฏิบัติตามกฎกระทรวงมิไดเปนการทอดทิ้งผูปวยที่พึ่งตนเองมิได เนื่องจาก
แพทยยังใหการดูแลแบบประคับประคอง ดังนั ้นจึงไมมีความผิดฐานทอดทิ้งผู ปวยตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
 7. การที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงฯ 
โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 เปนการปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยสุขภาพแหงชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงคในเรื่องการจัดการงานดานสุขภาพของประเทศ มิใช
เปนการไปกำหนดมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแตอยางใด 
 8. กฎกระทรวงฯ เปนการอธิบายความและกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการจัดทำ
หนังสือแสดงเจตนา เทานั้น 
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 9. กฎกระทรวงฯ ไมไดเปนการกำหนดหลักเกณฑและองคประกอบที่หมายถึงการ
ปลอยใหผูทำหนังสือแสดงเจตนาเสียชีวิตลงโดยไมไดรับการรักษา หรือการใชยาและเครื่องมือ
อุปกรณทางการแพทยเพื่อยุติชีวิต แตกฎกระทรวงกำหนดการรักษาแบบประคับประคองเพื่อ
ใหผูทำหนังสือแสดงเจตนาตายอยางเปนธรรมชาติ เพื่อมิใหยื้อความตายอยางสิ้นหวัง หรือ
ทำใหผูนั้นตองทรมานจากการเจ็บปวย ทั้งๆ ที่หากไมมีบริการสาธารณะที่เปนไปเพียงเพื่อยึด
การตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวยแลว ผูนั้นควรจะตาย
ตามธรรมชาติแลว 
 
สรุป    พิพากษายกฟองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 





พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕67 มาตรา ๑๒ 
 
 มาตรา ๑๒ บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะ
รับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของ
ชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวยได 
 การดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ใหเปน  
ไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง  
 เมื่อผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไดปฏิบัติตามเจตนาของ
บุคคลตามวรรคหนึ่ง แลวมิใหถือวาการกระทำนั้นเปนความผิดและ  
ใหพนจากความรับผิดทั้งปวง 
 
 




