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วิทยานิพนธ์เรื่องนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการให้ความยินยอม
ของผู้บริจาค อวัยวะที่เสียชีวิตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการปลูก
ถ่ายอวัยวะในประเทศไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบกับแนวทางการปลูกถ่ายอวัยวะขององค์การอนามัย
โลก (World Health Organization) หรือ WHO และมาตรการทางกฎหมายของบางประเทศ  เช่น 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น จากการศึกษาพบว่ายังขาดหลักเกณฑ์
เริ่มต้นของกฎหมายที่ก านดผู้ที่มีอ านาจขั นตอนและวิธีการให้ความ  ยินยอมในการบริจาคอวัยวะกับ
กฎหมายการให้ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความผิด  และการยกเว้น
ความผิดทางกฎหมายของบุคลากรทางการแพทย์จากการปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งหลักกฎหมายบางหลัก เช่น 
หลักเรื่องความยินยอม หลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หลักเสรีนิยม ก็สามารถ
ที่จะน ามา ปรับใช้ได้ ดังนั นแล้วการที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะเรื่องผู้เขียนจึงได้เสนอให้มีการบัญญัติกฎหมาย
เฉพาะ เป็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะและการบริจาคอวัยวะมนุษย์หลังการตายเพ่ือ
ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล 
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Abstract This Thesis aims to study the problems of laws on consent given by the 

persons who donate the organs after death and relevant persons and legal measures 

on controlling organ transplantation in Thailand in comparison with the organ 

transplantation guidelines of World Health Organization (WHO), and legal measures of 

certain countries; for instance, Republic of Singapore, United Kingdom, and the United 

States of America. According to the study, there are lack of initial criteria of laws on 

determining the authorized persons, procedures, and methods of giving consent in 

donating organs and laws on legal offense exemption of medical personnel from organ 

transplantation, despite the fact that certain principles of law; for example, principle of 

consent, principle of public order and good morals, or principle of liberalization can be 

applied thereto. Therefore, due to no specific law, the researcher proposes providing 

specific laws as the bills on organ transplantation and human organ donation after 

death for the benefit of treatment.  
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บทท่ี 1  
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 บุคคลใดก็ตามเมื่ออวัยวะที่ส าคัญและจ าเป็นแก่ชีวิต เช่น หัวใจ ปอด ตับ ไต สูญเสียหน้าที่
สมรรถภาพในการท างานไปบุคคลนั นย่อมไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ไม่ว่าจะรักษาด้วยวิธีใดๆจาก
ระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมาวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นล าดับจนกระทั่งสามารถน า
อวัยวะจากบุคคลอ่ืนมาเปลี่ยนให้ผู้ป่วยเพ่ือช่วยชีวิตผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั ง
เรียกการรักษานี ว่า การปลูกถ่ายอวัยวะ  
 การปลูกถ่ายอวัยวะ (Organ transplantation) คือ การปลูกถ่ายอวัยวะคือ การผ่าตัดน า
อวัยวะใหม่เปลี่ยนแทนอวัยวะเดิมที่เสื่อมสภาพจนไม่สามารถท าหน้าที่ต่อไปได้ เพ่ือให้อวัยวะใหม่นั น
ท างานแทนอวัยวะเดิม อวัยวะใหม่ที่สามารถน ามาปลูกถ่าย ได้แก่ หัวใจ ตับ ไต ปอด ตับอ่อน ลิ น
หัวใจ กระดูก ฯลฯ ปัจจุบันอวัยวะที่ใช้รักษาผู้ ป่วยเหล่านี  ไม่สามารถสร้างหรือประดิษฐ์ขึ นมาได้ ต้อง
ได้รับบริจาคจากผู้อ่ืนเท่านั น 
 แหล่งที่มาของอวัยวะนี ได้มาจากผู้บริจาค 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกผู้บริจาคที่มีชีวิต อวัยวะที่
สามารถบริจาคได้คือ ไตและตับ ผู้บริจาคกลุ่มนี ต้องเป็นญาติหรือคู่สมรสของผู้บริจาคอวัยวะเท่านั น 
หากผู้รออวัยวะไม่มีญาติหรือคู่สมรสที่สามารถบริจาคให้กันได้ เช่น หมู่เลือดเข้ากันไม่ได้ เนื อเยื่อของ
อวัยวะเข้ากันไม่ได้  ผู้บริจาคมีร่างกายไม่สมบูรณ์ ฯลฯ ก็ต้องรออวัยวะจากผู้บริจาคผู้เขียนจะศึกษา
เฉพาะในกรณีของกลุ่มที่สองคือ ผู้ที่บริจาคที่เสียชีวิตจากสมองตายซึ่งในขณะที่สมองตายแต่หัวใจยัง
เต้นอยู่ อวัยวะอ่ืน ๆ เช่น ไต ตับ ปอด ยังท างานได้อีกระยะหนึ่ง จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ที่บริจาคจะได้
ท าบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เป็นครั งสุดท้ายในชีวิต โดยช่วยเหลือผู้ป่วยอ่ืน ๆ ที่รอคอยการปลูกถ่ายอวัยวะ
อยู่ โดยผู้บริจาคร่างหนึ่งสามารถช่วยชีวิตผู้อื่นได้ไม่น้อยกว่า 4 ชีวิต 
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 ปัจจุบันการแพทย์ได้พัฒนาเทคนิคการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ การคิดค้นหายาลดปฏิกิริยา
สลัดทิ งของร่างกายที่มีต่ออวัยวะใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรับ
บริจาคอวัยวะ การขออวัยวะจากญาติผู้เสียชีวิต การใช้น  ายาถนอมอวัยวะ รวมทั งการขนส่งท าให้การ
ปลูกถ่ายอวัยวะได้รับความส าเร็จอย่างเป็นสูง ขณะนี ทั่วโลกมีผู้ป่วยกว่าแสนคนได้รับการปลูกถ่าย
อวัยวะและผลการรักษาภายหลัง 1 ปีของการปลูกถ่ายไต ตับ หัวใจ ผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่ดีถึงร้อยละ 94, 
52 และ 74 และเมื่อถึงปีที่ 5 ผู้ป่วยจะด ารงชีวิตอยู่ถึงร้อยละ 78, 45 และ 64 ตามล าดับนอกจากนี ผู้
ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะไปแล้วและยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีจนถึงปัจจุบันโดยผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไต 
ตับ หัวใจ ไปแล้วมีชีวิตอยู่นานสุดในขณะนี  36, 32 และ 23 ปีตามล าดับและมีบุตร ธิดา รวมทั ง
สามารถเล่นกีฬาได้หลายประเภทอย่างปกติ บางรายสามารถวิ่งแข่ง 100 เมตร ด้วยความเร็ว 11.6 
วินาทีอีกด้วย1 
 ในปัจจุบันศัลยกรรมปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งไม่เพียงแต่ท าให้ชีวิตยืนยาวขึ นเท่านั น แต่ยังมี
คุณภาพชีวิตที่ดีด้วย บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกันทุกคนไม่ว่าคนรวย คน
จน ต่างก็อยากมีชีวิตอยู่เท่ากันปัญหาใหญ่ คืออวัยวะที่จะน ามาปลูกถ่ายมีจ ากัด ไม่สามารถสร้างหรือ
ผลิตขึ นเองเหมือนอะไหล่รถยนต์ อวัยวะต้องได้มาจากการบริจาคของผู้ที่มีชีวิตหรือผู้เสียชีวิตจาก
ภาวะสมองตายแล้วเท่านั นซึ่งเหตุผลส าคัญที่ไม่ได้รับการบริจาคอวัยวะคือ 1. ญาติผู้เสียชีวิตปฏิเสธที่
จะบริจาค 2. แพทย์พยาบาลไม่ได้ขอบริจาคจากญาติ 3. เหตุผลทางการบริหารจัดการรวมทั งปัญหา
ทางกฎหมายต่าง ๆ เช่นปัญหาการให้ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะทั งรูปแบบวิธีการและบุคคล
ใดบ้างที่สามมารถให้ความยินยอมแทนได้ และสาเหตุที่ญาติผู้เสียชีวิตจากภาวะสมองตายปฏิเสธการ
บริจาคอวัยวะคือ 1. ไม่ทราบเรื่องหรือไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการปลูกถ่ายอวัยวะ 2. ไม่ทราบ
เกี่ยวกับประโยชน์วิธีการของการบริจาคอวัยวะ 3. ไม่ทราบเจตนารมณ์ของผู้เสียชีวิต  4. ไม่เข้าใจค า
ว่า"สมองตาย" ไม่แน่ใจว่าตายจริงหรือแพทย์หวงจะเอาอวัยวะให้ผู้อ่ืนเพ่ือผลประโยชน์และเปลี่ยน
ต่างๆซึ่งอาจจะน าไปสู่การซื อขายอวัยวะ 5. กลัวเกิดใหม่อวัยวะจะไม่ครบซึ่งเป็นความเชื่อทางศาสนา 
6.เป็นเจตนารมณ์ของผู้เสียชีวิตที่ไม่ต้องการบริจาคตั งแต่ยังมีชีวิตอยู่7.ยังท าใจไม่ได้เนื่องจากเป็นการ
สูญเสียชีวิตอย่างกระทันหัน 
 จากสถิตของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย มีผู้รออวัยวะ(ทุกอวัยวะ) ตั งแต่ 1 
มกราคม-31 ตุลาคม 2560 เป็นจ านวน 5721 คนนับว่าสัดส่วนของผู้รออวัยวะและผู้ที่ได้รับการปลูก
ถ่าย อวัยวะมีจ านวนที่แตกต่างกันอย่างมากและมีแนวโน้มของความต้องการอวัยวะส าหรับปลูกถ่าย

                                           
 1 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย, คู่มือการดูแลผู้บริจาคอวัยวะที่มีภาวะสมองตาย
และประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ,(กรุงเทพมหานคร,2560),หน้า4. 
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เพ่ิมมากขึ นในช่วงเวลา10 ปีที่ผ่านมา ดั่งแผนภูมิเปรียบเทียบผู้รออวัยวะ ผู้บริจาคอวัยวะและผู้ที่
ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ (ทุกอวัยวะ)  
 

 
 

ที่มา : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย http://www.organdonate.in.th/ 
 ส าหรับการน าอวัยวะมนุษย์มาใช้เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์นั น มิใช่ว่าจะเป็นสิ่งต้องห้าม
ในสังคมเสมอไปหากได้รับความยินยอม หากกรณีเกิดขึ นจากการบริจาคอวัยวะด้วยความยินยอม
อย่างแท้จริงของเจ้าของอวัยวะการใช้สิทธิของบุคคลจะต้องไม่ขัดต่อข้อก าหนดอันยุติธรรมทาง
ศีลธรรมหรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงประโยชน์อันเกิดแก่
สาธารณชนด้วย องค์การอนามัยโลก(World Health Organization) หรือ WHO ได้เห็นความส าคัญ
ของเรื่องนี จึงได้มีการวางหลักการที่เรียกว่า แนวทางของ WHO เกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ (WHO 
Guiding Principles on Human Cell, Tissue and Organ Transplantation) ได้ก าหนดแนวทาง
เกี่ยวกับแหล่งที่มาของอวัยวะมนุษย์และชิ นส่วนอวัยวะมนุษย์ที่ใช้เพ่ือการปลูกถ่ายนั นต้องมีที่มาจาก
การบริจาคเท่านั นส าหรับการได้มาซึ่งในอวัยวะในเชิงพาณิชย์นั นทางองค์การอนามัยโลกได้ก าหนดไว้
อย่างเด่นชัดว่า อวัยวะมนุษย์และชิ นส่วนอวัยวะมนุษย์ไม่อาจใช้เพ่ือเป็นวัตถุแห่งการแลกเปลี่ยนใน
เชิงพาณิชย์หรือน าไปใช้เพ่ือแสงหาผลประโยชน์อ่ืนใดได้ ทั งนี เพ่ือที่จะด ารงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่
จะไม่ตีราคาอวัยวะของตนเพ่ือประโยชน์ในทางทรัพย์สิน  
 ปัญหาของเรื่องความยินยอมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้มีการขาดแคลนอวัยวะเพ่ือการปลูกถ่าย
ซึ่งเป็นปัญหาสากลที่เกิดกับทุกประเทศที่มีการรักษาด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะต้องเผชิญ ส าหรับ
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แผนภูมิเปรียบเทียบ
ผู้รออวัยวะ ผู้บริจาคอวัยวะ และผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ (ทุกอวัยวะ)

ตั งแต่ 1 มกราคม 2551 - 31 ตุลาคม 2560

ผู้บริจาคอวยัวะ ผู้ได้รับการปลกูถ่ายอวยัวะ ผู้รอรับอวยัวะ
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ประเทศไทยอวัยวะที่ได้รับบริจาคมีจ านวนน้อยมากจนไม่พอเพียงส าหรับการช่วย เหลือผู้ที่มีอวัยวะ
ต่าง ๆ ล้มเหลว เช่น ไตวาย ตับวาย ฯลฯ ทั ง ๆ ที่การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเพ่ือให้ผู้ป่วยอยู่รอดมีผลที่ดี
มาก เป็นที่ยอมรับ นิยม และด าเนินการกันทั่วโลก ปัญหาของประเทศไทย โดยปกติแพทย์จะน า
อวัยวะจากผู้ที่เสียชีวิตที่แสดงความจ านงล่วงหน้าว่ายินยอมบริจาคอวัยวะเพ่ือการปลูกถ่ายได้มาให้แก่
ผู้ป่วยที่รอคอยอวัยวะนี  ผู้ที่เสียชีวิตในที่นี หมายถึงผู้ที่เสียชีวิตจากภาวะ “สมองตาย” ตามค านิยาม
ของแพทย์ ผู้ที่ “สมองตาย” แล้วคือ ผู้ที่เสียชีวิตแล้วนั่นเอง ผู้ที่ “สมองตาย” แล้วอย่างแท้จริง (ต้อง
ตรวจโดยแพทย์ 3 ท่าน และมีขั นตอนตามเกณฑ์ที่ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ในโลกวางไว้) จะไม่มีโอกาส
กลับคืนมาสู่สภาพมีชีวิตได้อีก ซึ่งหัวใจและปอดยังท างานอยู่เพราะมีเครื่องช่วย ถ้าหยุดเครื่องช่วย
เมื่อใดหัวใจ ปอด ก็จะหยุดท างานนั่นเอง 
 อุปสรรคการได้รับบริจาคอวัยวะอีกส่วนมาจากการปฏิเสธยินยอมของญาติ เพราะญาติท าใจ
ไม่ได้ ไม่แน่ใจว่าสมองตายหรือเสียชีวิตจริงไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับระบบการรับบริจาคอวัยวะจาก
ผู้ป่วยสมองตายการวินิจฉัยภาวะสมองตาย มีความเชื่อว่าการบริจาคอวัยวะไปแล้วชาติหน้าอวัยวะจะ
ไม่ครบ กลัวผู้เสียชีวิตเจ็บ แผลไม่สวย กลัวผิดใจกับผู้ตายเนื่องจากไม่เคยสั่งหรือบอกไว้ โดยเฉพาะ
การคัดค้านการปฏิเสธการบริจาคอวัยวะถึงแม้จะมีการแสดงเจตจ านงให้ความยินยอมล่วงหน้าของ
ผู้ตายแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตามสาเหตุที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ บุคลากรทางการแพทย์ ไม่มั่นใจเรื่อง
กฎหมายของความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคอวัยวะรวมทั งมิอยากมีปัญหาฟ้องร้องเป็นคดี
ความกับญาติผู้ตายซึ่งจะน ามาสู่ความรับผิดทางกฎหมายทั งทางแพ่งและอาญานับว่าเป็นอุปสรรคของ
กระบวนการขั นตอนการปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งการวินิจฉัยสมองตายไม่ใช่เป็นการตัดสินให้ผู้ป่วยตาย แต่
เพราะการที่ผู้ป่วยอยู่ในสภาวะสมองตาย ในความหมายทางการแพทย์นั นหมายถึงเสียชีวิตแล้ว การ
บริจาคอวัยวะที่ได้มาจากผู้เสียชีวิตจากภาวะสมองตาย เกิดจากก้านสมองถูกท าลายอย่างสิ นเชิงและ
ถาวร ไม่สามารถฟ้ืนกลับมาได้ฉะนั นผู้ป่วยจึงไม่สามมารถหายใจได้เอง คงอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจ 
ซึ่งในระยะแรกหัวใจยังเต้นอยู่ แต่ต่อมาหัวใจจะเต้นอ่อนลงและความดันโลหิตลดลง ถ้าไม่ได้รับการ
ดูแลโดยเพิ่มยากระตุ้นหัวใจหรือยาเพ่ิมความดันโลหิต หัวใจก็จะหยุดเต้นในเวลาต่อมา 
 ปัจจุบันในประเทศไทยมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะอยู่สองแหล่งใหญ่คือมีการ
ออกข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 เพ่ือ
ควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแพทย์ในการด าเนินการเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ และ
ระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาดไทย พ.ศ.2545 เท่านั น ซึ่งเมื่อเกิด
ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ เช่นการปลูกถ่ายอวัยวะแบบมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จน
น าไปสู่การซื อขายอวัยวะ ปัญหาของการนิยามการตาย  จึงต้องน าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และประมวลกฎหมายอาญา มาบังคับใช้ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการตีความหรือการลงโทษ
ผู้กระท าผิดได้ รวมทั งความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอมจากครอบครัว แม้ว่าผู้เสียชีวิตจะแสดง
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เจตจ านงบริจาคอวัยวะเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถคัดค้านความยินยอมการบริจาคอวัยวะของ
ผู้บริจาคที่เสียชีวิตจากสมองตายได้หรือไม่  
 กรณีที่ผู้เสียชีวิตไม่ได้แสดงความยินยอมบริจาคเอาไว้ผู้ใดที่สามารถให้ความยินยอมบริจาค
อวัยวะแทนได้ รวมทั งการให้ความยินยอมแทนของบุคคลที่หย่อนความสามารถในการบริจาคอวัยวะ
รวมทั งการยกเว้นความรับผิดทางกฎหมายของแพทย์ของการปลูกถ่ายอวัยวะว่าประเทศไทยควรจะ
ออกกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นพิเศษ เช่นเดียวกับหลายๆประเทศที่มีกฎหมายเฉพาะ
เกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือไม่ เนื่องจากประเทศไทยในปัจจุบันเป็นระบบใช้วิธีให้คน“เลือกเข้า
ร่วม” Opt-in อย่างในประเทศที่ใช้วิธีการบริจาคอวัยวะแบบ Opt-out เช่นประเทศสิงค์โปร จะมี
อัตราการบริจาคอวัยวะมากกว่าประเทศที่ใช้นโยบายบริจาคอวัยวะแบบ Opt-in สาเหตุหนึ่ง
เนื่องมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ถูกก าหนดให้เป็นตัวเลือกอัตโนมัติหรือ
ค่าพื นฐาน (Default option) เมื่อไม่สามารถแสดงให้เห็นความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงจากค่า
พื นฐานนั นได้ ดังนั น ในประเทศที่ใช้วิธีการOpt-out ที่ก าหนดค่าพื นฐานให้ประชาชนในประเทศทุก
คนอยู่ในฐานะเป็นผู้บริจาคอวัยวะ เมื่อประชาชนในประเทศกลุ่มนี ไม่สามารถเห็นความแตกต่างของ
การไม่บริจาคอวัยวะว่ามีข้อดีกว่าการบริจาคอวัยวะอย่างไรประชาชนกลุ่มนี ก็จะเลือกที่จะไม่
ด าเนินการอะไรและถือว่าค่าพื นฐานที่ก าหนดขึ น คือ การบริจาคอวัยวะเป็นการแสดงความต้องการ
ของตนเอง ในขณะที่ประชาชนในประเทศที่ใช้วิธีการ Opt-in ก็มีแนวความคิดเช่นเดียวกันแต่อยู่คน
ละด้าน คือหากยังไม่สามารถหาข้อดีที่ชัดเจนของการบริจาคอวัยวะ การอยู่เฉยโดยถือว่าการไม่
บริจาคอวัยวะซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่ถูกก าหนดขึ นก็อาจเป็นตัวเลือกในอันดับแรกของคนกลุ่มนี  
  ด้วยแนวความคิดเช่นนี  ท าให้หลายประเทศท่ีใช้นโยบาย Opt-in และต้องการเพิ่มอัตราการ
บริจาคอวัยวะหันมาให้ความส าคัญ โดยเริ่มเปลี่ยนกฎหมายและก าหนดนโยบายการบริจาคอวัยวะ
ใหม่เป็นการใช้นโยบาย Opt-out  ซึ่งเป็นแนวทางทางเลือกของแต่ละประเทศว่าจะเลือกใช้แบบใดให้
เหมาะสมกับภายในประเทศของตน  โดยการบัญญัติกฎหมายเฉพาะ เพ่ือใช้ก าหนดหลักเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขในการปลูกถ่ายอวัยวะและลักษณะความผิดหรือความรับผิด หากมีกฎหมายที่บัญญัติเฉพาะ
ส าหรับการปลูกถ่ายอวัยวะ ข้อดีของการมีกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี ก็คือ การมีกรอบของกฎหมายที่
ชัดเจนให้แพทย์ปฏิบัติสามมารถท าให้กระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะด าเนินการได้อย่างสะดวกยิ่งขึ น  
 ดังนั นด้วยความส าคัญของปัญหาดังกล่าวผู้เขียนจึงแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ประการได้แก่ 
1.แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการให้ความยินยอมของผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิตจากสมองตาย
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2.แนวทางขององค์กรอนามัยโลกและแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศเก่ียวกับการ
แสดงเจตนาให้ความยินยอมของผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิตจากสมองตายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3.ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการให้ความยินยอมของผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิตจาก
สมองตายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ 4.บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย  

 1.ศึกษาถึงแนวคิดและความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอมจากครอบครัว แม้ว่าผู้เสียชีวิต
จะแสดงเจตจ านงบริจาคอวัยวะเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถคัดค้านความยินยอมการบริจาค
อวัยวะของผู้บริจาคที่เสียชีวิตจากสมองตายได้หรือไม่ รวมทั งกรณีผู้ที่สามารถให้ความยินยอมบริจาค
อวัยวะแทนได้กรณีท่ีผู้เสียชีวิตไม่ได้แสดงความยินยอมบริจาคเอาไว้ 
 2. ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางขององค์กรอนามัยโลกและแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศ
เกี่ยวกับการแสดงเจตนาให้ความยินยอมของผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิตจากสมองตายและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 3.วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการให้ความยินยอมของผู้บริจาคอวัยวะ
ที่เสียชีวิตจากสมองตายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4.เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการให้ความยินยอมของผู้บริจาค
อวัยวะที่เสียชีวิตจากสมองตายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

วิทยานิพนธ์นี จะท าการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการให้ความยินยอม
ของผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิตจากสมองตายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคุมการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบกับแนวทางการปลูกถ่ายอวัยวะของ
องค์การอนามัยโลก(World Health Organization) หรือ WHO และมาตรการทางกฎหมายใน
ต่างประเทศดังนี   

1.ประเทศสิงค์โปรภายใต้ รัฐบัญญัติการแพทย์ (การบ าบัดการศึกษาและการวิจัย) the 
Medical (Therapy, Education, and Research) Act แ ล ะ  Human Organ Transplant Act 
(HOTA)  
 2.สหราชอาณาจักรภายใต้กฎหมายกฎหมาย Human Tissue (Scotland) Act 2006, 
Human Tissue Act 2004 และ Human Transplantation (Wales) Act 2013 
 3.ประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้บทบัญญัติ Uniform การบริจาคAct (รัฐบัญญัติบริจาค
อวัยวะหรือร่างกาย) 1987 ที่ แก้ไขล่าสุดหรือแก้ไขในปี 2009 
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1.4 สมมุติฐานของการศึกษาวิจัย 

 ความหมายของหลักความยินยอมและวิธีการให้ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะก่อนตาย
ให้มีผลเมื่อผู้บริจาคตาย รวมทั งผู้ให้ความยินยอมจะต้องมีความสามารถในการให้ความยินยอมหรือ
การให้ความยินยอมแทนกรณีที่ผู้เสียชีวิตไม่ได้แสดงความยินยอมบริจาคเอาไว้หรือกรณีของผู้หย่อน
ความสามารถและความยินยอมที่ได้นั นจะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน น าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ก าหนดผู้ที่มีอ านาจ 
หลักเกณฑ์ ขั นตอนและวิธีการในการบริจาคอวัยวะที่ท าให้เกิดปัญหาทางกฎหมายในการให้ความ
ยินยอมในการบริจาคอวัยวะนั น หากมีกฎหมายที่บัญญัติเฉพาะส าหรับการปลูกถ่ายอวัยวะในเรื่องนี ก็
คือการมีกรอบของกฎหมายที่ชัดเจนท าให้กระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะด าเนินการได้อย่างสะดวก
ยิ่งขึ นและยกมาตรฐานการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย 
 

1.5 วิธีการศึกษาวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิเคราะห์
เปรียบเทียบกฎหมาย (Comparative Law) โดยการค้นคว้าจากหนังสือ รายงานการวิจัย บทความ 
วารสาร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และตัวบทกฎห มายที่เก่ียวข้องทั งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบหลักความยินยอมของในการปลูกถ่ายอวัยวะทั งในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศ 
 2. ได้รูปแบบแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการปลูกถ่ายอวัยวะของ
ต่างประเทศและน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 
  3. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและข้อบกพร่องของบทบัญญัติกฎหมายที่บังคับใช้และเกี่ยวข้อง
กับการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยในปัจจุบันที่จะท าการปรับปรุงแก้ไขไปในทิศทางใด 
 4. สามารถเกิดแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายในการปลูกถ่ายอวัยวะของ
ประเทศไทยในปัจจุบันให้มีความชัดเจนและเหมาะสม 

 



บทท่ี 2  
แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการให้ความยินยอมของผู้บริจาคอวัยวะที่

เสียชีวิตจากสมองตายและผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 

2.1 การก าหนดค านิยามและหลักเกณฑ์วินิจฉัยการตายทางการแพทย์และทาง
กฎหมาย 

 เริ่มเมื่อนายแพทย์คริสเตียน เบอร์นาร์ด ได้ประสบความส าเร็จในการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเป็น
รายแรกของโลก เมื่อปี ค.ศ. 1988 (พ.ศ.2511) การนิยามค าว่าการตายที่หมายความว่า “การไม่
หายใจหรือหัวใจหยุดเต้น”ก็ได้เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันนักกฎหมายและแพทย์ก็มีมุมมองในเรื่องการ
ตาย โดยน าหลักเกณฑ์เรื่องสมองตาย (brain-death) ซึ่งเห็นว่าสมองเป็นตัวควบคุมระบบการท างาน
ของระบบต่างๆในร่างกาย ถ้าหากสมองหยุดการท างานส่วนต่างๆก็จะไม่สามารถตอบสนองหรือมี
ปฏิกิริยาใดๆได้เลยและจะถือว่าเป็นการตาย2 
 ปัญหาที่ว่าเมื่อใดมนุษย์จะถึงแก่ความตายจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก โดยเฉพาะในกรณีท่ีแพทย์
จะผ่าตัดเอาอวัยวะออกจากผู้บริจาคท่ีเสียชีวิต เนื่องจากแพทย์ต้องการอวัยวะที่สดและใหม่ส าหรับ
การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ ดังนั นความตายหลังจากสิ นสุดการท างานของสมอง การหยุดการท างาน
ของสมองไม่ว่าจะเกิดจากเหตุการณ์ในกะโหลกศีรษะหรือภาวะออกซิเจนจะท าให้เกิดสถานะพิเศษ
ทางกะโหลกและการเลิกใช้งานฟังก์ชันการท างานร่วมกันของสมองจะสิ นสุดลงด้วยความตายของแต่
ละบุคคลนั นช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์สามารถวินิจฉัยความตายได้นั นจะต้องท าการวินิจฉัยให้ดี
เสียก่อนว่าผู้บริจาคนั นถึงแก่ความตายหรือไม่3 แล้วความตายในความหมายทางการแพทย์และทาง
กฎหมายนั นเป็นเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ซึ่งผู้เขียนจะได้อธิบายต่อไป 
 
 2.1.1 การตายทางการแพทย์ 

                                           
 2 ทวีเกียรต์ มีนะกนิษฐ์,“ทางออกของแพทย์ในกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะของมนุษย์,”
วารสารนิติศาสตร์21 (2534) : 252. 
 3 Academy of Medical Royal Colleges, A code of practice for the diagnosis 
and confirmation of death., (PPG Design and Print Ltd, 2008), p.11.  
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 ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่3) พ.ศ. 
2551 ได้นิยามการตายไว้ดังนี  “การตายของบุคคล” หมายความว่า บุคคลอยู่ในสภาวะที่ระบบการ
ไหลเวียนเลือด และระบบการหายใจหยุดท างานโดยไม่สามารถกลับคืนได้อีก หรืออยู่ในสภาวะสมอง
ตาย คือ การทีก่้านสมองถูกท าลายจนสิ นสุดการท างานโดยสิ นเชิงตลอดไป 
 ปัจจุบันการแพทย์แบ่งการตายเป็น 2 ชนิดดังนี้ 
 1. ภาวะ Somatic death หมายถึง การตายของร่างกายซึ่งหมายถึงภาวะที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว
ไม่สามารถตอบสนองการกระตุ้นใดๆ ทั งนี ผู้ป่วยไม่สามารถกระท าการเคลื่อนไหวใดๆโดยตั งใจได้ 
(Voluntary Movement) ซึ่งการหายใจหรือการเต้นของหัวใจ ด าเนินไปภายใต้การใช้เครื่องมือช่วย
หรือใช้ยากระตุ้น ซึ่งผู้ป่วยไม่สามารถฟ้ืนขึ นมาได้อีก การตายชนิดนี  แบ่งย่อยเป็น 2 ชนิด4  
 1.1 Brain death ภาวะสมองตาย  
 1.2 Persistent Vegetative State สภาพผักถาวร 
 2.ภาวะ Cellular death หมายถึงการตายของเซลล์และเนื อเยื่อต่างๆ ซึ่งเกิดจากสภาวะ
ขาดออกซิเจนไปเลี ยง ทั งนี เมื่อเกิด Somatic deathอาจจะยังไม่เกิด Cellular death ทันทีต้องใช้
เวลาสักระยะหนึ่ง ภาวะนี จัดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ นหลังจากไม่มีเลือดไปเลี ยง ซึ่งเนื อเยื่อของ
อวัยวะแต่ละชนิดมีอัตราการตายไม่เท่ากัน เซลล์สมองเป็นเนื อเยื่อที่ทนต่อการขาดออกซิเจนได้น้อย
ที่สุดคือการขาดออกซิเจนไม่กี่นาทีก็ตาย ส่วนกล้ามเนื อพังผืดหรือกระดูกจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรือ
เป็นวัน เดือนหรือปีๆ หลังจากการขาดเลือดไปเลี ยง 
 Brain death เป็นสภาวะ Somatic death ที่ทางการแพทย์ใช้วินิจฉัยเพ่ือน าไปสู่การผ่าตัด
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะให้กับคนไข้ที่รอรับการบริจาคอวัยวะ ดังนั นแพทย์ทุกคนควรมีความรู้พื นฐาน เพ่ือ
วินิจฉัยภาวะ Brain death ได้ถูกต้องเพราะหากมีการวินิจฉัยที่ผิดพลาดก็เท่ากับเป็นการฆ่าคนตาย
เพราะเม่ือผ่าตัดอวัยวะออกจากร่างกายก็จะเสียชีวิตทันที5   
 ส่วนเงื่อนไขการตายนั นคือการหยุดท างานของระบบร่างกาย 3 ระบบได้แก่  
 1)ก้านสมองของระบบประสาทกลางต้องหยุดท างาน 
 2)ระบบไหลเวียนโลหิต (เลือด) หยุดท างาน ได้แก่ หัวใจหยุดเต้น และ 
 3)ระบบหายใจ ได้แก่ ปอด ต้องหยุดหายใจ  
 จากทั ง3 ข้อดังกล่าวนั นหมายความว่าบุคคคลนั นไม่สามารถหายใจด้วยตนเองได้และปัจจุบัน
แนวคิด “สมองตาย” (Brain Death) เป็นตัวระบุว่าบุคคลผู้นั นเสียชีวิต โดยมีพื นฐานอยู่บนสมมติฐาน

                                           
 4พินิจ ทิพย์มณี, การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตายของประเทศไทย 
(รายงานผลการวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553), หน้า 20.  
 5 เรื่องเดียวกัน 
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ที่ว่า สมองคือตัวควบคุมการท าหน้าที่ต่าง ๆ ภายในร่างกายหากสมองมาสามารถท างานได้กลไกต่างๆ
ในร่างกายก็มาสามารถด าเนินต่อไปได้ท าให้ไม่มีชีวิต  คณะกรรมการเฉพาะกิจของคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Ad Hoc Committee of Harvard Medical School, 1968) ได้ให้ค าจ ากัด
ความเกีย่วกับสมองตายเพ่ือใช้ในการตัดสินว่าตายทางการแพทย์โดยมีเกณฑ์ 3 ประการคือ6 
 1.ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวและไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบใดๆ แม้ว่าจะกระตุ้นด้วยสิ่งใดให้เกิดความเจ็บปวด
รุนแรงที่สุด ก็ไม่ท าให้ผู้ป่วยส่งเสียงร้องหรือแสดกริยาสะดุ้งหดมือหดเท้าหนี ไม่มีแม้แต่เสียงครางหรือ
หายใจเร็วขึ น อันเป็นลักษณะปกติของอาการแสดงว่าเขารู้สึกเจ็บปวด 
 2.การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื ออันเป็นปกติวิสัย หรือการหายใจอันอันเป็นปกติหายไป โดยที่
แพทย์ควรสังเกตผู้ป่วยต่อไปอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เต็มเพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื อ
ส่วนใดที่แสดงว่าผู้ป่วยหายใจได้เอง 
 3.ไม่มีปฏิกิริยาสะท้อนกลับ (No reflexes) รีเฟลกซ์ทุกอย่างไม่ปรากฏ การเคาะที่เอ็น
กล้ามเนื อด้วยค้อนยามส าหรับตรวจรีเฟลกซ์จะไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบจากกล้ามเนื อส่วนนั นๆ ดังที่ต้องมี
ในคนที่มีชีวิตปกติ ม่านตาจะขยายกว้าง และไม่ตอบสนองต่อแสงไฟจ้าที่ใช้ส่องตา 
 การตายจึงหมายถึงการสิ นสุดของชีวิตที่ทุกระบบของร่างกายอยู่ในสภาพหยุดท างานโดย
สิ นเชิง  ถึงแม้จะได้รับการช่วยเหลือจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ จากกรณีดังกล่าวจึงถูกน ามาใช้ใน
การก าหนดปัญหาการดูแลผู้ป่วยและการปลูกถ่ายอวัยวะ ดังนั นสมองตายจะต้องแตกต่างไปจาก 
สภาพ “ผัก” (Vegetative state)มีความแตกต่างระหว่างสมองตาย และสภาพผักนั นสามารถเกิดขึ น
ได้หลังจากสมองได้รับความเสียหายอย่างมากในคนที่มีสภาพผักจะยังสามารถแสดงลักษณะของการ
ตื่นตัวได้ เช่น อาจลืมตาได้ แต่ไม่ตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างในบางกรณีที่พบได้น้อย ผู้ป่วยอาจแสดง
การตอบสนองบางอย่างที่สามารถตรวจพบได้โดยการสก้านสมอง แต่จะไม่สามารถตอบสนองกับสิ่ง
รอบข้างได้อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างสมองตายและสภาพผักคือ ผู้ที่มีสภาพผัก 
ก้านสมองจะยังท างานได้ ซึ่งหมายความว่ารูปแบบของการมีสติรับรู้บางอย่างอาจยังคงมีอยู่โดยทั่วไป
ยังหายใจได้เองโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมีโอกาสฟ้ืนตัวได้บ้าง เพราะหน้าที่หลักของก้านสมอง
อาจไม่ได้รับผลกระทบในขณะที่ผู้ที่สมองตายจะไม่มีโอกาสฟ้ืนขึ นมาได้อีก เพราะร่างกายจะไม่
สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากขาดการช่วยเหลือด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ 
 แนวความคิดที่ว่าเมื่อก้านสมองตาย เท่ากับบุคลนั นถึงแก่ความตายแล้ว ได้กลายเป็นเกณฑ์ที่
ยอมรับในหลายๆประเทศ ซึ่งรวมทั งประเทศไทยด้วย ด้วยเหตุนี เองที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการ

                                           
 6  Harvard Medical School, Harvard Ad Hoc Committee on Brain Death, para.1-
2, Retrieved May 16,2017 from 
https://euthanasia.procon.org/sourcefiles/Harvard_ad_hoc_brain_death.pdf. 
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ช่วยชีวิตผู้อ่ืนอีกครั ง เพราะเมื่อก้านสมองตายอวัยวะยังสามารถน าไปใช้ปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยรายอ่ืนที่
รอรับบริจาคอวัยวะอยู่ แทนการปล่อยให้อวัยวะต้องเน่าเสียไปในไม่กี่ชั่วโมงต่อมา หากได้มีการแสดง
เจตนาบริจาคอวัยวะล่วงหน้าก่อนตายหรือญาติได้ให้ความยินยอม แพทย์ก็สามารถน าอวัยวะนั นมา
ปลูกถ่ายเพ่ือช่วยชีวิตผู้ป่วยอ่ืนๆได้ กล่าวคือการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะส าคัญเนื่องจากใช้อวัยวะจาก
คนที่ตายแล้วนั นจ าเป็นต้องได้อวัยวะที่สดใหม่ จากคนตายมาใช้  
 ด้วยเหตุดังกล่าวท าให้ต้องมีการวินิจฉัยคนตายในระยะแรกที่สุดก่อนที่จะมีการหยุดเต้นของ
หัวใจ จึงเกิดแนวคิดที่ว่าถ้าสมองคนตายแล้วซึ่งสมองเป็นศูนย์ควบคุมการท างานของอวัยวะต่างๆใน
ร่างกาย อวัยวะอ่ืนๆก็จะตายตามไปด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งการจะน าอวัยวะจากผู้บริจาคออกมาใช้ได้นั น 
จะต้องปรากฏแน่ชัดว่าก้านสมองของบุคคลนั นได้หยุดการท างานโดยสิ นเชิงแล้ว ดังนั นถ้าวินิจฉัยได้
ว่าสมองตายแล้วแม้ว่าในขณะนั นหัวใจจะยังต้นอยู่ก็ถือว่าบุคคลนั นได้ตายไปแล้ว เมื่อมีการตัดสินการ
ตายแล้วแพทย์ก็สามารถน าเอาอวัยวะของคนนั นออกไปปลูกถ่ายให้ผู้อ่ืนต่อไปได้ โดยไม่เป็นการถูก
กล่าวหาว่าได้กระท าให้คนนั นตายและในทางกฎหมายก็ต้องยอมรับหลักเกณฑ์ ในเรื่องนี   
แนวความคิดเดิมที่ว่าคนตายต้องหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นเท่านั นไม่อาจน ามาใช้ได้อีกต่อไป7 
 จึงได้มีการก าหนดเกณฑ์การวินิจฉัยสมองตายขึ น โดยวิธีการตรวจต่างๆ ที่แสดงว่าสมองส่วน
ส าคัญที่ควบคุมการท างานของอวัยวะส าคัญของร่างกายที่เรียกว่า ก้านสมอง (Brain Stem) นั นตาย
แล้วก็ให้ถือว่าคนนั นตายแม้หัวใจยังเต้นอยู่ก็ตามทั งนี เพราะก้านสมองดังกล่าวท าหน้าที่เกี่ยวกับการ
ด ารงชีวิตดังต่อไปนี คือ 
 1 เป็นส่วนที่ศูนย์ควบคุมความรู้สึกนึกคิด ความรู้สึกตัว การเคลื่อนไหว ซึ่งอยู่ที่ เปลือกสมอง 
(Cerebral cortex) ส่งเส้นใยประสาทผ่านส่วนนี  เพราะฉะนั นสมองส่วนนี ตายผู้ป่วย จะสลบไม่
รู้สึกตัว และไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งได้ไม่สามารถตอบสนองต่อ การกระตุ้นใดๆ 
เช่นเสียง แสง เป็นต้น 
 2 เป็นส่วนที่ควบคุมการหายใจ สมองส่วนนี เสียผู้นั นจะหายใจเองไม่ได้ 
 3 เป็นศูนย์ควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติ เช่นการเต้นของหัวใจ เมื่อสมองส่วนนี ตาย หัวใจ
จะไม่ได้ถูกควบคุมโดยระบบประสาท หัวใจอาจจะเต้นต่อไปได้ด้วยคุณสมบัติของกล้ามเนื อหัวใจเอง 
แต่จะเต้นต่อไปได้ 72 ชั่วโมงก็จะหยุดเต้น  
 เกณฑ์การวินิจฉัยสมองตายดังกล่าว ในทางการแพทย์ได้ก าหนดวิธีตรวจ และวิธีการวินิจฉัย
เอาไว้ซึ่งในหลายประเทศมีกฎหมายรองรับและบางประเทศไม่มีกฎหมายบัญญัติรับรองไว้แต่ส าหรับ

                                           
 7 แสวง บุญเฉลิมวิภาส และ อเนก ยมจินดา,กฎหมายการแพทย์ (กรุงเทพมหานคร: วิญญู
ชน,2540) หน้า 161-162   
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ประเทศไทยได้มีการก าหนดเกณฑ์พิจารณาวินิจฉัยสมองตายเอาไว้ ประกาศแพทยสภาที่ 7/2554 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยสมองตาย ดังนี  
 วิธีปฏิบัติในการวินิจฉัยสมองตาย  
 (1) การวินิจฉัยสมองตายให้กระท าโดยองค์คณะของแพทย์ไม่น้อยกว่า ๓ คน และต้องไม่
ประกอบด้วยแพทย์ผู้ท าการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะรายนั นหรือแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยที่ต้องการอวัยวะไป
ปลูกถ่าย หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท 
 (2) แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยสมองตายที่อยู่ในข่ายเป็นผู้บริจาคอวัยวะได้ตามเกณฑ์ของศูนย์รับ
บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ควรด าเนินการตรวจ วินิจฉัยสมองตาย โดยไม่ชักช้า และแจ้งให้ญาติ
ของผู้ป่วยทราบ เมื่อผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์ที่จะทดสอบการไม่หายใจ เพ่ือเตรียมความ พร้อมของญาติ 
และให้โอกาสในการบริจาคอวัยวะเมื่อวินิจฉัยสมองตายแล้ว  
 (3) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหรือผู้ได้รับมอบหมาย จะต้องร่วมเป็นผู้รับรองการวินิจฉัยสมอง
ตายและเป็นผู้ลงนามรับรองการตาย 
 (4) แพทย์ควรให้การดูแลผู้ป่วยตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์บริจาคอวัยวะได้ 
ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ต่อไป ในระหว่างที่ทีมผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ
ด าเนินการให้มีการบริจาคอวัยวะ การให้การรักษาใดๆภายหลังการรับรองการตายโดยเกณฑ์สมอง
ตาย คือการดูแลเพื่อรักษาอวัยวะให้สามารถน าไปปลูกถ่ายได้8 
 สรุปได้ว่าการวินิจฉัยสมองตายไม่ใช่เป็นการตัดสินให้ผู้ป่วยตาย แต่เพราะการที่ผู้ป่วยอยู่ใน
สภาวะสมองตาย ในความหมายทางการแพทย์นั นหมายถึงเสียชีวิตแล้ว การบริจาคอวัยวะที่ได้มาจาก
ผู้เสียชีวิตจากภาวะสมองตาย เกิดจากก้านสมองถูกท าลายอย่างสิ นเชิงและถาวร ไม่สามารถฟ้ืน
กลับมาได้ฉะนั นผู้ป่วยจึงไม่สามมารถหายใจได้เอง คงอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งในระยะแรกหัวใจ
ยังเต้นอยู่ แต่ต่อมาหัวใจจะเต้นอ่อนลงและความดันโลหิตลดลง ถ้าไม่ได้รับการดูแลโดยเพิ่มยากระตุ้น
หัวใจหรือยาเพ่ิมความดันโลหิต หัวใจก็จะหยุดเต้นในเวลาต่อมา 
 
 2.1.2 การตายทางกฎหมาย   
 ผลทางกฎหมายของการนิยามค าว่าตายนั นส าคัญเนื่องจากการตายของมนุษย์จะท าให้เกิด
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดแก่บุคคลที่เก่ียวข้อง ที่จะต้องพิจารณาถึงผลทางกฎหมายของการวินิจฉัย
เรื่องสมองตายและการจัดการกับศพผู้ตาย เพราะมีความส าคัญในกรณีการน าเอาอวัยวะของผู้ตายไป

                                           
 8 ข้อ 7 แห่งประกาศแพทยสภาที่ 7/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยสมองตาย 
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ใช้ในการปลูกถ่ายเพ่ือช่วยชีวิตผู้อ่ืนและความรับผิดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปลูกถ่าย
อวัยวะ 
 การตายตามธรรมชาติหมายถึงการตายตายความหมายทางการแพทย์ที่กฎหมายยอมรับ การ
หยุดท างานของระบบร่างกาย 3 ระบบได้แก่ ก้านสมองของระบบประสาทกลางต้องหยุดท างาน 
ระบบไหลเวียนโลหิต (เลือด) หยุดท างาน ได้แก่ หัวใจหยุดเต้น และระบบหายใจ ได้แก่ ปอด ต้อง
หยุดหายใจ ซึ่งหมายความว่าคนคนนั นไม่สามารถหายใจด้วยตนเองได้  ส่วนการที่ปัจจุบันทางการ
แพทย์ได้ยอมรับว่า การตัดสินการตายให้ถือเกณฑ์สมองตายเป็นหลักนั นในบางประเทศจึงได้มีการ
ออกกฎหมายเกี่ยวกับความตายขึ น เช่น กฎหมายนิยามการตายนานาชาติได้สนับสนุนให้บัญญัติ
กฎหมายเรื่องการนิยามการตายให้ชัดเจน สังเกตว่ากฎหมายเหล่านี จะยอมรับเอาการตายทั งสองแบบ 
โดยรวมการตายแบบเดิมซึ่งต้องวินิจฉัยจากลมหายใจ และสมองตายดังที่ปรากฏใน United State 
Uniform Determination of Death Act 1970 อันถือเป็นแบบฉบับของพระราชบัญญัติหรือรัฐ
บัญญัติประเภทนี  ได้บัญญัติไว้ว่า9  
 “บุคคลจะได้รับการพิจารณาว่าตายในทางการแพทย์และตามกฎหมายถ้าแพทย์ได้ให้
ความเห็นตามมาตรฐานของเวชปฏิบัติทางการแพทย์ว่าบุคคลนั นหายใจเองหรือหัวใจเต้นเองไม่ได้แล้ว
ซึ่งเนื่องมาจากโรคหรือภาวะอ่ืนใดที่เป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมที่ท าให้การหายใจและหัวใจหยุด
ท าหน้าที่ หรือเนื่องมาจากการพยายามใช้เครื่องมือช่วยชีวิตมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว   เห็นว่า
หมดหวังหลังจากการหายใจและหัวใจของผู้นั นหยุดท าหน้าที่ ในกรณีเช่นนี ให้ถือว่าบุคคลผู้นั นถึงแก่
ความตาย เมื่อการหายใจและหัวใจของผู้นั นหยุดท าหน้าที่ หรือ 
 บุคคลจะถือว่าตายในทางการแพทย์และตามกฎหมายถ้าแพทย์ได้ให้ความเห็นตามมาตรฐาน
ของเวชปฏิบัติทางการแพทย์ ที่ว่าหน้าที่การท างานของสมองได้สิ นสุดลงแล้ว และถ้าระหว่างความ
พยายามในการที่จะช่วยรักษาหรือประคับประคองการไหลเวียนโลหิตหรือระบบทางเดินหายใจใน
กรณีที่ไม่มีการท างานของสมองดังกล่าวก็ปรากฏว่ามีความพยายามต่อไปในการช่วยชีวิตหรือการ
ประคับประคองเช่นนั นไม่ประสบความส าเร็จ ก็ให้ถือว่าบุคคลนั นตายเมื่อตรวจพบว่าหน้าที่การ
ท างานของสมองสิ นสุดลง การออกหนังสือรับรองการตายให้ท าก่อนหยุดเครื่องช่วยหายใจและระบบ
ไหลเวียนและก่อนที่จะผ่าตัดน าอวัยวะส าคัญออกไปปลูกถ่าย 
 ให้เลือกใช้นิยามของการตายข้างต้นทั งสองประการได้ในทุกกรณีในรัฐนี  ทั งในกฎหมายแพ่ง 
กฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นท่ีขัดต่อบทบัญญัตินี ด้วย” 

                                           
 9 The Uniform Determination of Death Act (UDDA) 1970.  
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 รัฐบัญญัติฉบับนี มีผู้ให้ความเห็นโต้แย้งไว้หลายประเด็น เช่น จงใจที่จะบัญญัติไว้ส าหรับการ
ปลูกถ่ายอวัยวะโดยเฉพาะวรรคสองการก าหนดให้เลือกใช้นิยามของการตายอย่างใดออย่างหนึ่งคล้าย
จะมีสองมาตรฐาน การก าหนดแนวทางปฏิบัติไม่ควรมีบทบัญญัติในนิยามค าศัพท์ จงใจที่จะบัญญัติ
ขึ นเพ่ือป้องกันแพทย์ที่จะถูกกล่าวโทษในการหยุดเครื่องหายใจปอด-หัวใจเทียมมิได้ก าหนดการถือ
ความเห็นของแพทย์ 2 คนในประกาศการตาย10 เดิมทีนั นอาจมีการเห็นว่าการยอมรับให้น าเรื่องสมอง
ตายมาใช้จะเป็นการสื่อโดยถึงการฆ่าผู้อ่ืนโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ข้อสงสัยดังกล่าวนี ก็ได้หมดไปเมื่อ
มีการยอมรับว่าสมองตายหมายถึงการตายของมนุษย์ ซึ่งแนวความคิดเรื่องนี ได้มีการยอมรับเป็นครั ง
แรกในสหรัฐอเมริกาในคดีซึ่งเหยื่อที่ถูกยิงในคดีหนึ่งถูกท าให้ตายอย่างถูกกฎหมายและน าเอาอวัยวะ
มาใช้ปลูกถ่ายแก่ผู้อ่ืนผู้พิพากษาได้ยอมรับค านิยามของความตายของสมองหลังจากได้ฟังค าเบิกความ
ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผู้สนับสนุนค าจ ากัดความของสมองตายซึ่งคดีนี ถูกใช้อ้างอิงในหลายๆคดีของ
สหรัฐอเมริกา11 
 ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในกฎหมายว่าด้วย
การปลูกถ่ายอวัยวะ ปี ค.ศ.1997 (Transplantationsgesetz, TPG) in 1997 ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ใน
ส่วนของนิยามการตายของการบริจาคอวัยวะของบุคคลที่มีชีวิตและบุคลที่ตายแล้วในบทบัญญัติ 
มาตรา 3 วรรค 2 ข้อ 212 
 (2) การน าไปซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของอวัยวะทางร่างกายไม่สามารถกระท าได้หากว่า 
 1.เป็นที่ปรากฎชัดว่าผู้ที่ถึงแก่ความตายปฏิเสธการน าไปซึ่งอวัยวะหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ร่างกาย 

                                           
 10 สุภัสสร ภู่เจริญศิลป์,ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ(วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2506) หน้า 56. 

11 People v. Mitchell, 132 Cal. App. 3d 389 (Cal. Ct. App. 1982) 
 12 Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen und 
Geweben (Transplantationsgesetz - TPG)(1997).§ 3 withdrawal with donor consent 
 (2) The removal of organs or tissues is inadmissible if 
 1. the person whose death has been established, the organ or tissue removal 
had objected, 
 2.not, is determined prior to the collection in the organ or tissue donor, the 
final unrecoverable failure of the overall function of the cerebrum, the cerebellum 
and the brainstem to procedural rules, which correspond to the state of knowledge 
of medical science. 
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 2.เมื่อมิใช่การน าไปซึ่งอวัยวะจากร่างกายของบุคคลที่มีความประสงค์บริจาคร่างกายหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือบุคคลที่ระบบการท างานของสมองทั งหมดล้มเหลวทั งสมองส่วนใหญ่ (สมองส่วน
หน้า หรือ cerebrum) สมองส่วนเล็ก(สมองส่วนท้าย หรือ cerebellum) และก้านสมอง (Spinal 
cord) 
 บทบัญญัติแห่งกฎหมายของประเทศสมาพันธรัฐสวิสนั นได้ก าหนดค านิยามของ “การตาย” 
ไว้อย่างชัดเจนใน Federal Act on the Transplantation of Organs, Tissues and Cells ภายใต้
มาตรา 913 วรรค 1 ว่า “การตายของมนุษย์ หมายถึงการสิ นสุดการท างานของระบบสมองทั งหมด
โดยไม่สามารถกลับคืนได้และจบลงด้วยการตายของก้านสมอง” 
 นอกจากนี แล้วก็ยังมีพระราชบัญญัติของประเทศออสเตรเลีย เช่นมาตรา 41 ของ HUMAN 
TISSUE ACT 1982 ได้บัญญัติว่า “บุคคลถึงแก่ความตายเมื่อ 
 (a) มีการหยุดท างานของระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ 
 (b) มีการหยุดท างานที่ไม่สามมารถแก้ไขได้ของหน้าที่ (function) การท างานของสมองตาย
ของบุคคล”14 
 ส่วนกฎหมายของนิวเซาท์เวลส์ก็ได้มีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะของการนิยามค าว่าตาย
เอาไว้ใน  Human tissue act 1983 โดยให้ถือว่าบุคคลเสียชีวิตเมื่อ ระบบสมองของบุคลนั น
หยุดชะงักและไม่สามารถกลับมาท างานได้อีก หรือ ระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายไม่ท างาน15 
 สรุปได้ว่าปัจจุบัน ทั งทางนิติศาสตร์และทางแพทยศาสตร์ ก าหนดให้ภาวะสมองตายเป็นการ
ตายในทางกฎหมายของบุคคล ซึ่งตรงกับข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าระบบร่างกายทั งปวงจะค่อย 
ๆ สิ นสุดลงซึ่งการท างานตามล าดับภายหลังจากท่ีสมองสิ นสุดการท างานลง 
 
 2.1.3 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการตายทางการแพทย์และทางกฎหมาย 
 ปัญหาการตายทางการแพทย์ที่เรียกว่าสมองตายนี ได้เกิดขึ นมาช้านานแล้วและในทาง
กฎหมายก็ยังข้อโต้เถียงกันอยู่ตลอดมาว่าการตายทางการแพทย์เช่นนี  จะถือว่าเป็นการตายทาง
กฎหมายด้วยหรือไม่ เพราะหากทางกฎหมายไม่ยอมรับว่าเป็นการตายด้วยโดยถือว่าบุคคลนั นยังมี
ชีวิตอยู่ ก็จะท าให้แพทย์เสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาว่ากระท าการที่มีโทษรุนแรง นั่นคือความผิดฐานฆ่า

                                           
 13 “Federal Act on the Transplantation of Organs, Tissues and Cells” 
(2004).Art. 9 Criteria for death and determination of death 
 14Human Tissue Act 1982. 
 15 Human tissue act 1983 Part 7 Definition of death, section 33 When death 
occurs.  
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ผู้อื่นโดยเจตนา แม้การยุติการช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยโดยการถอดเครื่องมือต่าง ๆ ออกจะมิใช่เป็นการลง
มือฆ่าโดยตรง แต่แพทย์ก็ยังเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาว่าฆ่าผู้อ่ืนโดยการละเว้นการกระท า  ในขณะที่ยัง
มีการโต้แย้งถึงความแตกต่างกันในทางหลักวิชาการแพทย์ซึ่งถือว่าผู้ป่วยสมองตายคือผู้ที่ตายแล้ว
ในทางการแพทย์ กับหลักวิชานิติศาสตร์ที่ยังไม่ยอมรับกันว่าการตายโดยอาการสมองตายนั น เป็นการ
ตายแล้วอย่างแท้จริงกล่าวคือในทางกฎหมายนี มีหลักถือมาช้านานในการพิสูจน์ความตายของบุคคลก็
คือ ต้องตายตามธรรมชาติโดยหมดลมหายใจและหัวใจหยุดเต้นอย่างสิ นเชิงนั่นเอง ท าให้ผลทาง
กฎหมายของการตายนั นมีความส าคัญเหมือนกันทั งในทางการแพทย์และทางกฎหมายเนื่องจากการ
ตายของมนุษย์จะท าให้เกิดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องพิจารณาถึงผล
ทางกฎหมายของการวินิจฉัยเรื่องสมองตายและการจัดการกับศพผู้ตาย เพราะมีความส าคัญในกรณี
การน าเอาอวัยวะของผู้ตายไปใช้ในการปลูกถ่ายเพ่ือช่วยชีวิตผู้อ่ืนและความรับผิดทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะ แต่แตกต่างกันในส่วนที่ว่าการตายทางการแพทย์นั นจะมี
ความหมายที่กว้างกว่าการตายทางกฎหมายซึ่ งโดยปกติแล้วในทางกฎหมายจะอาศัยเกณฑ์ในการ
วินิจฉัยทางการแพทย์โดยอิงอยู่กับปัจจัยพื นฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์สามประการคือ 1)  ก้าน
สมอง16ของระบบประสาทกลางต้องหยุดท างาน 2) ระบบไหลเวียนโลหิต (เลือด) หยุดท างาน ได้แก่ 
หัวใจหยุดเต้น และ 3)ระบบหายใจ ได้แก่ ปอด ต้องหยุดหายใจ แต่ยังไม่รวมถึงการยอมรับเกณฑ์การ
วินิจฉัยการตายจากก้านสมองที่ถือว่าการตายหมายความรวมถึงการที่ก้านสมองไม่สามารถท าางานได้
อย่างสิ นเชิง17 

                                           
16 ก้านสมองคือส่วนล่างของสมองที่เชื่อมต่อกับไขสันหลัง (ส่วนหนึ่งของระบบประสาทส่วนกลางที่อยู่
ภายในกระดูกสันหลัง) ก้านสมองมีหน้าที่ในการควบคุมการท างานของร่างกายที่เป็นระบบอัตโนมัติ
และส าคัญกับการมีชีวิต ได้แก่ การหายใจ การเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และการกลืน ก้านสมอง
จะมีหน้าที่ในการถ่ายทอดข้อมูลไปยังสมอง และจากสมองไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย จึงมีบทบาท
ส าคัญในหน้าที่การท างานหลักของสมอง เช่น การมีสติรู้สึกตัว การรับรู้ และการเคลื่อนไหวร่างกาย 
ผู้ที่มีภาวะสมองตายจะไม่สามารถฟ้ืนกลับมามีสติได้อีก  https://www.honestdocs.co/brain-
stem-death-or-brain-death 
 17 ส าหรับประเทศไทยเองก็ได้มีค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4200/2559 ที่นิยามค าว่าตายทั ง
ในทางการแพทย์และทางกฎหมายได้มีทิศทางไปในแนวเดียวกัน ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าค าพิพากษาฉบับนี  
น่าจะเป็นค าพิพากษาฉบับแรกที่ระบุถึงการวินิจฉัยความตายของบุคคลในทางกฎหมายอย่างชัดเจน 
ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา การวินิจฉัยว่าบุคคลใดถึงแก่ความตายในทางกฎหมายแล้วหรือไม่ มักเป็นประเด็น
ในทางวิชาการ ซึ่งต ารากฎหมายส่วนใหญ่ระบุว่าพิจารณาจาก แกนสมองตาย อันเป็นหลักทาง
การแพทย์ แต่ยังไม่เคยมีค าพิพากษาศาลฎีกาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ค าพิพากษาฉบับนี แสดงให้เห็นว่า 
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2.2 แนวความคิดและสถานะทางกฎหมายของศพและอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ 

 ค าว่า "ศพ"หมายความเฉพาะถึงร่างกายของคนที่ตายแล้วเท่านั นซากของสัตว์ที่ตายแล้วย่อม
ไม่ใช่"ศพ" นักกฎหมายหลายท่านพยายามจะวิเคราะห์ว่าจะเอาแนวอะไรมาพิจารณาว่า ศพ เป็น
ทรัพย์หรือไม่ ในบางลักษณะนั น ศพอาจจะเป็นทรัพย์ก็ได้ หรือไม่เป็นทรัพย์ก็ได้ ยกตัวอย่างบรรดา
อาจารย์ใหญ่ในโรงเรียนแพทย์ทั งหลายคือปกตินักศึกษาแพทย์จะมีอาจารย์ใหญ่ก็คือศพนั่นเอง 
ส าหรับศพนั นทางโรงเรียนแพทย์จัดหาให้นักศึกษาไปศึกษา ไปผ่าไปช าแหละเพ่ือศึกษาในเรื่องสรีระ
วิทยาว่าอวัยวะส่วนไหนมีความส าคัญอย่างไร ชื่ออะไร อยู่ตรงไหน ประสาท กล้ามเนื อ เส้นโลหิตต่าง 
ๆ เชื่อมต่อกันอย่างไร กระดูกชิ นไหนอยู่ส่วน ตรงไหน เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ในการที่จะรักษาผู้ป่วย
จริง ๆ ถ้ามีการซื อศพมาศึกษา เช่นนี  ศพ ก็เป็นทรัพย์เพราะมีราคาและอาจถือเอาได้ 
 ส่วนอวัยวะของคนจะเป็นทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือไม่ อวัยวะของคนในขณะที่ประกอบเป็น
ร่างกายมนุษย์คงไม่ใช่ทรัพย์สิน เพราะไม่อาจจะถือเอาได้ หากไปต่อยเขาฟันหัก ไปขับรถชนเขาท าให้
เขาแขนหักขาหักไม่ใช่เป็นการท าให้เสียทรัพย์ แต่อย่าไรก็ตามอาจจะมีการแยกอวัยวะออกมาได้เป็น
ส่วน ๆ เช่นสุภาพสตรีที่มีผมยาวสวยอาจจะไปตัดขายเพ่ือท าเป็นวิก ท าเป็นผมมวยปลอมให้คนอ่ืน
ประดับตกแต่งได้ กรณีนี เป็นที่ยอมรับกันได้ว่า ส่วนที่ตัดออกไปนั นอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ ก็
น่าจะเป็นทรัพย์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่มีวิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้านั น การขายอวัยวะ
เช่น ไต หัวใจ หรืออวัยวะอ่ืน ๆ เพ่ือการปลูกถ่ายในคนที่เจ็บป่วยหรืออวัยวะพิการ การซื อขายกัน
เช่นนั นเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย ซึ่งเป็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่ง ถ้ามีกฎหมายห้ามก็ท าไม่ได้ เช่น

                                                                                                                         
ศาลฎีกายอมรับเอาหลักทางการแพทย์มาวินิจฉัยความตายของบุคคลในทางกฎหมายอย่างเป็น
ทางการ โดยอ้างอิงจากประกาศของแพทยสภา อันเป็นองค์กรวิชาชีพของแพทย์ตามกฎหมาย ซึ่งทาง
ผู้เขียนเห็นด้วยอย่างยิ่งกับค าพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี  ดังนั น เชื่ อได้ว่า การวินิจฉัยความตายของ
บุคคลในทางกฎหมายด้วยเรื่อง แกนสมองตาย ย่อมได้รับการรับรองแล้ว โดยสังเกตข้อความตอนหนึ่ง
ในค าพิพากษาฉบับนี ที่ศาลฎีกาอ้างถึง พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 ในส่วนที่ระบุว่า “แพทย์
เป็นผู้วินิจฉัยการตาย” ในมุมหนึ่งอาจมองได้ว่าเป็นการตีความกฎหมายเพ่ือเปิดช่องให้น าหลัก
ทางการแพทย์เข้ามาใช้กับหลักการทางกฎหมายได้อย่างราบรื่นนั่นเองด้วยผลของค าพิพากษาศาล
ฎีกาฉบับนี  การที่แพทย์น าอวัยวะออกไปจากร่างกายของบุคคลที่อยู่ในภาวะสมองตายแล้ว ย่อมไม่
เป็นความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 เพราะบุคคลนั นถึงแก่
ความตายไปแล้วก่อนที่จะได้น าอวัยวะออกไปนั่นเอง 
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ในอเมริกา ก็เป็นเรื่องที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย อวัยวะเป็นเรื่องของทรัพย์นอกพาณิชย์ไม่สามารถที่
จะซื อขายแลกเปลี่ยนแก่กันได ้
 สรุปแล้ว ร่างกายของมนุษย์ไม่เป็นทรัพย์แม้แต่ส่วนที่ขาดหลุดจากร่างกายของหรือศพมนุษย์
ก็ไม่เป็นทรัพย์เช่นเดียวกัน ศพจะกลายเป็นทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีผู้ถือเอา18 และศพหรืออวัยวะส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของผู้ตายไม่น่าจะเป็นมรดก เพราะไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้ตาย เพราะเกิดจากการตายของผู้ตาย
หรือถึงจะเป็นทรัพย์สินของผู้ตายขายให้บุคคลอื่นก่อตาย ก็ยังไม่ใช่ทรัพย์มรดกเพราะเกิดจากการตาย
ของผู้ตาย แต่เงินที่ได้จากการขายศพหรือสิทธิที่ได้รับเงินจากการขาย รวมทั งหนี ส่งศพหรืออวัยวะ
ของผู้ตาย เป็นสิทธิหน้าที่ของผู้ตายก่อไว้ประการหนึ่ง จึงตกทอดเป็นมรดกได้ อย่างไรก็ตาม แม้ศพจะ
ไม่ใช่มรดกผู้ตายก็อาจท าพินัยกรรมยกศพให้ใครก็ได้เพราะพินัยกรรมอาจก าหนดการเผื่อตายในการ
ต่างๆ อันจะก่อให้เกิดผลบังคับในทางกฎหมายได้เพ่ือคนตาย”19ซึ่งทรัพย์ในความหมายของกฎหมาย
อาญา หมายความถึงศพหรือส่วนของศพด้วย แต่ไม่หมายถึงร่างกายหรือส่วนของร่างกายของมนุษย์ที่
ยังมีชีวิตอยู่ แต่ปัญหาเรื่องที่กล่าวมาทั งหมดนี จะเกี่ยวพันไปถึงการครอบครองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาเจตจ านงในการครอบครองว่ามีหรือไม่เฉพาะในกรณีนี นั น”20  
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้ให้ค านิยามเก่ียวกับเรื่องทรัพย์ไว้ดังนี  
 มาตรา 137 บัญญัติไว้ว่า “ทรัพย์หมายความว่าวัตถุท่ีมีรูปร่าง”21 
 มาตรา  138 บัญญัติไว้ว่า “ทรัพย์สิน หมายความ รวมทั ง ทรัพย์ และ วัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่ง 
อาจมีราคา และ อาจถือเอาได้”22 
 จากความหมายของค าว่าทรัพย์และทรัพย์สินตามมาตราดังกล่าว จะเห็นได้ว่าสิ่งใดจะเป็น
ทรัพย์และทรัพย์สินตามความหมายของกฎหมายจะต้องประกอบด้วยลักษณะส าคัญรวม 3 ประการ
ด้วยกัน หากขาดลักษณะหนึ่งลักษณะใดไปก็จะไม่เป็นทรัพย์หรือทรัพย์สิน  ลักษณะดังกล่าว  ได้แก่ 
 1.เป็นวัตถุมีรูปร่างหรือวัตถุไม่มีรูปร่างก็ได้ ค าว่า  “วัตถุมีรูปร่าง”  หมายถึง สิ่งที่มองเห็นได้
ด้วยตาและสามารถหยิบ จับ หรือถือได้เพราะสิ่งต่ างๆ เหล่านั นประกอบขึ นด้วยโมเลกุลซึ่งเป็น

                                           
 18 จิตติ ติงศภัทิย, ค าอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 3 และภาค 3, พิมพ์ครั ง
ที่5 (กรุงเทพฯ : ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2539), หนา2266-2267. 
 19 บวรศัก ดิ์อุวรรณโณ, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ6 ว่าด้วยมรดก , พิมพ์
ครั งที่1(กรุงเทพมหานคร : นิติธรมม, 2537),หน้า25-26. 
 20คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคความผิด, พิมพ์ครั งที่ 8, (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 
2545), หน้า 227. 
 21 มาตรา 137 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 22 มาตรา 138 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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แหล่งก าเนิดของสสาร ท าให้เราสามารถมองเห็นรูปร่างลักษณะได้ เช่น กระเป๋า ปากกา แก้วน  า โต๊ะ 
เก้าอี  รถ บ้านเรือน เป็นต้น มีข้อสังเกตเก่ียวกับเรื่อง “กระแสไฟฟ้า” ซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วย
ตาเปล่า  แต่กระแสไฟฟ้าประกอบขึ นด้วยอณูต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า อณูเหล่านี เป็นสิ่งที่มี
รูปร่าง ดังนั น  กระแสไฟฟ้าจึงถือว่าเป็นวัตถุมีรูปร่างอันจัดว่าเป็นทรัพย์ตามกฎหมาย  ดังนั น  ผู้ใดลัก
กระแสไฟฟ้าใช้จึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา ค าว่า “วัตถุไม่มีรูปร่าง” 
หมายถึง สิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา ไม่สามารถสัมผัส หยิบหรือจับได้ เช่น พลังงานน  าตก 
พลังงานปรมาณู พลังลม แก๊ส เป็นต้น  
 2.วัตถุนั นอาจมีราคาได้ ค าว่า “อาจมีราคาได้” หมายถึง วัตถุนั นมีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเอง 
กล่าวคือ ของบางอย่างถึงแม้จะไม่มีราคาที่จะซื อขายกันในท้องตลาด แต่หากมีคุณค่าทางจิตใจของ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้วย่อมถือว่าของนั นอาจมีราคาได้ เช่น กระดูกของบรรพบุรุษ ศพของบุพการี 
เลือดของมนุษย์ ชื่อสกุล เป็นต้น  
 3.วัตถุนั นอาจถือเอาได้ ค าว่า “อาจถือเอาได้” หมายถึง การที่มนุษย์สามารถเข้าหวงแหน
หรือเข้ายึดถือเอาเป็นเจ้าของได้ เช่น ที่ดิน บ้านเรือน รถยนต์ เงินตรา เป็นต้น ส าหรับสิ่งที่มนุษย์ยัง
ไม่สามารถเข้าถือเอาได้ เช่น ก้อนเมฆ ดวงจันทร์ ดวงดาว เหล่านี ไม่ถือเป็นทรัพย์หรือทรัพย์สิน 
นอกจากนี  ค าว่า “อาจถือเอาได้” มิได้หมายถึงเฉพาะสิ่งของที่บุคคลอาจหยิบ จับ หรือถือเอาได้อย่าง
จริงจังเท่านั น แต่ยังหมายความรวมถึงสิ่งที่ไม่มีรูปร่างซึ่งบุคคลสามารถแสดงอาการหวงห้าม หวงแหน 
หรือยึดถือไว้เพ่ือตน และห้ามมิให้บุคคลอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์นั นได้อีกด้วย เช่น บรรดาสิทธิ
ต่างๆ ที่บุคคลพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย อันได้แก่ กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิอาศัย สิทธิเหนือ
พื นดิน สิทธิเก็บกิน ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า  สิทธิบัตร เป็นต้น 
 ดังนั นผู้เขียนจึงสรุปว่า เมื่อบุคคลเสียชีวิตแล้วศพหรืออวัยวะของศพนั นจะมีสถานะเป็น
ทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อพิจารณาได้ว่า ศพหรืออวัยวะของศพนั นต่อมีผู้ถือเอา หวนแหนประสงค์จะยึดถือเป็น
ของตนเพ่ือประโยชน์อ่ืนใดก็ตาม ก็ต้องถือว่าศพหรืออวัยวะของศพนั นเป็นทรัพย์ แต่ทรัพย์ตาม
ความหมายนี นั นเป็นทรัพย์นอกพาณิชย์ไม่สามารถน ามาหมุนเวียนเปลี่ยนมือซื อขายกันในท้องตลาด
ได ้   

2.3 หลกัเกณฑ์ข้ันตอนของการปลูกถ่ายอวัยวะ 

 ในอดีต มนุษย์อาจมีจินตนาการว่าถา้หากอวยัวะในร่างกายท างานไม่ได้จากโรคร้ายต่าง ๆ จะ
มีวิธีที่สามารถเปลี่ยนอวยัวะได้เหมือนการเปลี่ยนชิ นส่วนของเครื่องยนต์ ซึ่งการปลูกถ่ายอวัยวะได้
ส าเร็จครั งแรกในศตวรรษที่ 20 เป็นผลงานการผ่าตัดปลูกถ่ายเปลี่ยนตับของ นพ.โจเซฟ อี. เมอร์เรย์ 
(Dr. Joseph E. Murray) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2497เป็นการขยายพรมแดนทางการแพทย์ให้
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ก้าวล  าไปอีกชั นหนึ่ง รวมทั งก่อให้เกิดค าถามต่อเรื่องจริยธรรมของเทคนิควิทยาการนี ด้วยการปลูกถ่าย
อวัยวะนั นจ าเป็นต้องได้จากผู้ให้อวัยวะหรือผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเป็นผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่า
สมองตาย แล้ว แต่เนื่องจากภูมิหลังทางสังคมที่ท าให้แต่ละสังคมมีทัศนคติต่อการบริจาคอวัยวะ
แตกต่างกันไป ท าให้จ านวนผู้ที่บริจาคอวัยวะมีจ านวนจ ากัดสวนทางกับความต้องการที่มีจ านวนมาก
ท าให้เกิดปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคือ การก าหนดความตายของคนไข้กลุ่มที่ไม่ตาย แต่ก็ไม่สามารถฟ้ืนได้
โดยระบุสถานะของการตายว่าสมองตาย เพ่ือการน าเอาอวัยวะไปใช้ในการเปลี่ยนหรือปลูกถ่ายให้
ผู้ป่วยที่ต้องการ จึงท าให้มีความพยายามนิยามให้คนไข้ตายเร็วขึ น โดยก าหนดจากการหยุดทงานของ
สมองบางส่วนแม้ว่าร่างกายหรืออวัยวะอ่ืนๆ อาจท างานต่อไปได้ด้วยเครื่องยืดชีวิตต่างๆ อาทิ 
เครื่องช่วยหายใจ สายให้อาหาร23 
 
 2.3.1 ความหมายของการปลูกถ่ายอวัยวะ 
 การปลูกถ่ายอวัยวะ หรือที่ เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า “Organ Transplantation”
หมายความว่าการเอาอวัยวะหนึ่งไปเย็บติดหรือเอาไปแทนที่ Replacement) อวัยวะหนึ่งในร่างกาย
ซึ่งอาจจะใช้อวัยวะของคนๆเดียวกันหรือใช้อวัยวะของผู้อ่ืนหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นการผ่าตัด
น าอวัยวะที่ดีไปใช้แทนอวัยวะส่วนที่เสียหายหรือช ารุดสามารถกระท าได้ทั งในบุคคลคนเดียวกันหรือ
ต่างบุคคล เพ่ือช่วยชีวิตผู้ป่วยในระยะสุดท้ายให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ต่อไปได้  
 โรคต่างๆ ที่เกิดขึ น ท าให้เกิดพยาธิสภาพในอวัยวะต่างๆ จนอาจถึงกับท าให้อวัยวะนั นๆ ไม่
สามารถท างานได้ตามปกติ หรืออาจจะไม่ท างานเลย ท าให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย เช่น มีของเสียคั่ง 
หรือร่างกายขาดสาระส าคัญต่อการด ารงชีพ หรือเสียการท างาของอวัยวะส าคัญ เช่น หัวใจและปอด 
เป็นต้น ถ้าภาวะดังกล่าวเป็นไม่มากนัก แพทย์อาจให้การรักษา โดยการช่วยเสริมการท างานของ
อวัยวะนั น เช่น ใช้เครื่องไตเทียมในการช่วยขับของเสียในร่างกายของผู้ป่วยโรคไตวายเรื อรัง หรือให้
ยากระตุ้นให้หัวใจของผู้ป่วยบีบตัวได้ดีขึ น หรืออาจรักษาโดยการให้สารทดแทนส่วนที่ขาดไป เมื่อ
อวัยวะนั นไม่ท างาน เช่น การให้เม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยโรคไขกระดูกท่ีไม่สามารถผลิตเม็ดเลือดแดงได้ 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วย วิธีการดังกล่าวนั น มักได้ผลไม่ดีนัก และจ าเป็นต้องรักษา

                                           
 23 สุพรพรรณ์ กิจบรรยงเลิศ, การให้คุณค่าและความเชื่อเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ และ
บทบาทพยาบาล ในการส่งเสริมการตัดสินใจของครอบครัวผู้ป่วยที่มีโอกาสบริจาคอวัยวะ ตาม
การรับรู้ของครอบครัวและพยาบาล  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557)หน้า2. 
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ตลอดไปเป็นเวลานาน ดังนั นการรักษาที่น่าจะได้ผลดีที่สุดคือ การเปลี่ยนเอาอวัยวะ ที่ท างานได้ไม่ดี
ออกไป แล้วน าอวัยวะใหม่ที่ท างานเป็นปกติใส่เข้าไปแทนที่ ซึ่งเรียกว่า การปลูกถ่ายอวัยวะ24  
 ในทางทฤษฎีนั น แพทย์สามารถปลูกถ่ายอวัยวะแทบทุกส่วนของร่างกาย แต่การปลูกถ่าย
อวัยวะบางอย่างยังท าได้ยาก และได้ผลไม่ดีนัก การปลูกถ่ายอวัยวะที่สามารถท าได้ผลดีในปัจจุบัน 
และนิยมกระท ากันอย่างแพร่หลาย คือ การปลูกถ่ายไต ตับ ไขกระดูก หัวใจ ปอด ล าไส้ และตับอ่อน 
เป็นต้น ปัจจุบันอวัยวะที่ใช้รักษาผู้ป่วยเหล่านี  ไม่สามารถสร้างหรือประดิษฐ์ขึ นมาได้ ต้องได้รับ
บริจาคจากผู้อ่ืนเท่านั น อวัยวะบริจาคนี ได้มาจากผู้บริจาค 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ ผู้บริจาคที่มีชีวิต 
อวัยวะที่สามารถบริจาคได้คือ ไตและตับ ผู้บริจาคกลุ่มนี ต้องเป็นญาติหรือคู่สมรสของผู้บริจาคอวัยวะ
เท่านั น หากผู้รออวัยวะไม่มีญาติหรือคู่สมรสที่สามารถบริจาคให้กันได้ เช่น หมู่เลือดเข้ากันไม่ได้ 
เนื อเยื่อของอวัยวะเข้ากันไม่ได้  ผู้บริจาคมีร่างกายไม่สมบูรณ์ ฯลฯ ก็ต้องรออวัยวะจากผู้บริจาคกลุ่ม
ที่สองคือ ผู้ที่บริจาคที่เสียชีวิตจากสมองตายซึ่งในขณะที่สมองตายแต่หัวใจยังเต้นอยู่ อวัยวะอ่ืน ๆ 
เช่น ไต ตับ ปอด ยังท างานได้อีกระยะหนึ่ง  
 
 2.3.2 ผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้บริจาคอวัยวะ (organ donor) 
 การผ่าตัดอวัยวะออกจากคนตายไปท าการปลูกถ่ายต้องเป็นกรณีที่เจ้าของอวัยวะที่บริจาค
เสียชีวิตแล้วดังนี  
 (1). Non-Heart Beating Cadaveric Donor เป็นผู้ที่ เสียชีวิตและหัวใจหยุดเต้นแล้วจึง
สามารถใช้อวัยวะได้บางอย่างเท่านั น เช่น กระดูก, ลิ นหัวใจ 
 (2). Heart Beating Cadaveric Donor เป็นผู้ที่ เสียชีวิตจากสภาวะสมองตาย (Brain 
Death) ร่างกายของผู้เสียชีวิตจึงมีการไหลเวียนของโลหิต หัวใจจึงยังท างานอยู่  
 ผู้บริจาคส่วนใหญ่เกิดภาวะสมองตายจากอุบัติเหตุ หรือเลือดออกในสมองอย่างเฉียบพลัน 
ทีมแพทย์และพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยอยู่เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการขอบริจาคอวัยวะจาก ครอบครัว
ผู้ป่วยการแจ้งสภาพผู้บริจาคมายังศูนย์รับบริจาคอวัยวะแต่เริ่มต้นโดยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้ารับ การ
ดูแลในหอผู้ป่วยหนัก (ICU)meให้แน่ใจได้ว่าผู้บริจาคจะได้รับการประคับประคองสภาพให้ดีที่สุด 
เพ่ือให้อวัยวะอยู่ในสภาพสมบูรณ์เมื่อน าไปปลูกถ่ายให้ผู้รอรับ มิฉะนั นอาจจะเป็นผลร้ายต่อผู้รับ
อวัยวะ ได้เนื่องจาก ผู้ป่วยกลุ่มนี อาจเกิดภาวะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงจ าเป็นต้องได้รับการดูแล

                                           
 24 สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 20, เรื่องท่ี 10 การปลูกถ่ายอวัยวะ, ค้นวันที่ 1 
กันยายน 2560 จาก  
http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=20&chap=10&page=t20-10-
infodetail01.html. 
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อย่างใกล้ชิด และการแจ้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะก่อน จะท าให้ มีเวลามากขึ นในการติดต่อประสานงาน
กับทีมผ่าตัด น าอวัยวะออกได้มากขึ น ได้ติดต่อหาผู้รับอวัยวะที่เหมาะสมที่สุด และเป็นโอกาสดีที่ศูนย์
รับบริจาคอวัยวะ จะได้ร่วมประเมินสภาพความเหมาะสมของผู้บริจาคด้วย25 
 หากมีการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้บริจาค (potential donor)ให้ได้มากที่สุดย่อมท าให้ มี
โอกาสได้รับผู้บริจาคที่แท้จริง (actual donor) มากขึ นซึ่งผู้บริจาคที่แท้จริง ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
ได้รับบริจาคประมาณร้อยละ 70 มีสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (trauma) แต่นอกจากผู้ป่วยกลุ่ม
นี แล้วผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้บริจาค อาจอยู่ที่หอผู้ป่วยอื่นๆ เช่น ไอซียูอายุรกรรม หอผู้ป่วยอายุรกรรม หอ
ผู้ป่วยอายุรกรรมประสาท รวมทั งหอผู้ป่วยเด็กด้วยได้เช่นกัน  
 สาเหตุหลักการเสียชีวิตของผู้บริจาคอวัยวะมีดังนี  

1. สมองกระทบกระเทือนหรืออาการบาดเจ็บในสมอง (Cerebral trauma) 
2. เลือดออกในสมอง (Intracranial hemorrhage) 
3. เส้นเลือดในสมองตีบ-แตก-ตัน (Cerebrovascular accidents) 
4. เนื องอกในสมอง (ท่ีไม่ติดต่อกับโพรงในสมอง) (Primary brain tumor (No VP shunt)) 
5. ฆ่าตัวตาย (ปืน, แขวนคอ) (Suicide (gun shot, hanging)) 

 6. การขาดออกซิเจนในสมองจากทางเดินหายใจและระบบหัวใจล้มเหลว เช่น จมน  า, ชัก
เกร็ง เป็นต้น (Brain hypoxia จาก respiratory & cardiac arrest) 
 ดังนั นการผ่าตัดน าเอาอวัยวะออกหากกระท าลงในช่วงเวลาที่ยังไม่แน่ชัดว่าเจ้าของอวัยวะถึง
แก่ความตายแล้วหรือไม่ ปัญหายุ่งยากทางด้านกฎหมายก็จะเกิดขึ นทันที เพราะการน าอวัยวะใดๆ
ออกจากร่างกายของบุคคลที่ยังไม่ตายนั นเป็นสาเหตุที่ท าให้บุคคลนั นถึงแก่ความตายหรือร่างกาย
ได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัสได้  ซึ่งจะท าให้มีความผิดทางอาญาฐานฆ่าผู้อ่ืนตายโดยเจตนา หรือ ท า
ร้ายผู้อ่ืนจนถึงแก่ความตายหรือ ท าร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายสาหัส 
 

2.4 หลักเสรีนิยม (principle of autonomy) หรือหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนา 
(Autonomy of wil)l 

หลักเสรีนิยม (principle of autonomy) เป็นแนวคิดที่เคารพอิสระในการแสดงเจตนาของ
บุคคลโดยเห็นว่า บุคคลที่มีความสามารถสมบูรณ์ย่อมมีอิสระที่จะกระท าการด้วยตนเอง ตราบเท่าที่

                                           
 25 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย, คู่มือการดูแลผู้บริจาคอวัยวะที่มีภาวะสมองตาย
และประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ,(กรุงเทพมหานคร,2560),หน้า25. 
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การกระท านั นไม่รบกวนหรือแทรกแซงสิทธิของบุคคลอ่ืน โดยผลของหลักเสรีนิยมเป็นเหตุให้เกิด
แนวคิดทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชนอ่ืนตามมาหลายประการ เช่น สิทธิในการก าหนดชีวิตของ
ตนเอง (right to self-determination) การก าหนดกฎทางศีลธรรมในทางอัตวิสัยใช้เฉพาะกับตนเอง 
(subjective moral law)26 

 
 2.4.1 ความหมายของหลักเสรีนิยม (principle of autonomy) 

อัตตาณัติหรือ“ความเป็นผู้ก าหนดตนเอง”หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า autonomy27 ซึ่งราก
ของค าว่า autonomy”คือค าในภาษากรีกว่า autos ซึ่งแปลว่า ตนเอง กับค าว่า nomos ซึ่งแปลว่า 
กฎ จึงมองได้ว่าต้องเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอิสระอย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ งค าว่า “autonomy” มี
ความหมายตรงกันข้ามกับค าว่า heteronomy (ค าว่า heteros ในภาษากรีกแปลว่า ผู้ อ่ืน หรือ 
other ค าหลังหมายความอย่างกว้างๆ ถึงการที่บุคคลหนึ่งตกอยู่ภายใต้กฎหรืออาณัติของคนอ่ืน 
ดังนั นจึงไม่ได้กระท าอะไรเป็นอิสระอย่างแท้จริง นั่นหมายความว่าเรื่อง "อัตตาณัติ" ดังกล่าวนี มี
ความสัมพันธ์เป็นอย่างมากกับเรื่อง “อิสรภาพ” (freedom)28 เมื่อพิจารณาเชื่อมโยงกับเรื่องอิสรภาพ
แล้ว หลักเสรีนิยมดูจะมีฐานะเป็นคุณค่าส าคัญ (value) ที่พึงปรารถนาอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ 
เนื่องจากหากปฏิเสธไปเสียแล้ว ก็ดูเหมือนจะท าให้เราต้องยอมรับสภาวะที่ตรงกันข้าม ได้แก่ ความไร้
อิสรภาพ ความจ ายอม หรือการตกอยู่ใต้การข่มเหง (oppression)  

หลักเสรีนิยมที่มีบทบาทอยู่ในข้อถกเถียงทางปรัชญาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในทางจริยศาสตร์
หรือปรัชญาการเมืองนั น มีความแตกต่างกันหลากหลาย ซึ่งสามารถแยกให้เห็นอย่างกว้างๆ เป็นสอง
แบบ ดังนี  (1) เสรีนิยมเชิงจริยธรรม (moral autonomy) โดยทั่วไปแล้วหมายถึงความสามารถที่จะ
ออกกฎทางจริยธรรมที่เป็นสากล (objective moral law) ให้กับตนเองซึ่งอิมมานูเอล ค้านต์ถือว่าสิ่ง
นี เป็นพื นฐานที่ส าคัญที่สุดของจริยธรรม (2) เสรีนิยมส่วนบุคคล (personal autonomy) หมายถึง
คุณลักษณะซึ่งบุคคลได้แสดงออกมาในมิติต่างๆ ของชีวิต อันสะท้อนถึงการเป็นผู้ก ากับการตัดสินใจ
ต่างๆของตัวเอง นอกเหนือจากการตัดสินใจทางจริยธรรม 

                                           
 26 JENS TIMMERMANN, Kant’s Groundwork of the Metaphysics of Morals, 
(United States of America: Cambridge University Press, New York,2007), p72. 
 27 Autonomy ความหมายทางภาษาอังกฤษคือ ความต้องการที่จะปกครองตนเอง , การ
กระท าโดยอิสระ, การรู้จักควบคุมตนเอง, ความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง 
 28เรื่อง อัตตาณัติ(Autonomy),สารานุกรมปรัชญาออนไลน์ฉบับสังเขป ส านักงานกองทุน
สนั บสนุนการวิจั ย  (สกว .) สนับสนุ น โครงการ ,สืบค้น เมื่ อ วันที่  1  สิ งห าคม 2560 จาก 
http://www.parst.or.th/philospedia/autonomy.html 
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 หลักเสรีนิยมมีองค์ประกอบอยู่ 2 ส่วนด้วยกันคือ (1) การใคร่ครวญตัดสินใจเลือกที่เป็นอิสระ
จากการควบคุมจัดการ (manipulation) ของบุคคลอ่ืน และ (2) ความสามารถในการปกครองตนเอง 
หัวใจอยู่ที่องค์ประกอบส่วนที่สอง องค์ประกอบส่วนที่สองจะมีได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบแรกอยู่ก่อน 
บุคคลใดจะปกครองตนเองได้ บุคคลนั นต้องอยู่ในฐานะที่จะกระท าบางอย่างได้ด้วยความสามารถของ
ตนเองและด้วยความปรารถนาที่เข้าใจได้ว่าเป็นของเขาเอง ด้วยเหตุนี  ท าให้มีผู้เสนอเงื่อนไขในการ
พิจารณาว่าคนคนหนึ่งเป็นผู้ก าหนดตนเองหรือไม่ไว้ 2 เงื่อนไขด้วยกัน เงื่อนไขแรกเรียกว่า “เงื่อนไข
เรื่องความสามารถ” (competency conditions) ซึ่งจะประกอบไปด้วยเงื่อนไขเกี่ยวกับการคิดได้
อย่างมีเหตุมีผล การควบคุมตนเองได้ การไม่เจ็บป่วยจนไร้ความสามารถ การที่ไม่ได้อยู่ในภาวะหลอก
ตนเอง เป็นต้น ส่วนเงื่อนไขที่สองเรียกว่า “เงื่อนไขเรื่องความเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง” 
(authenticity conditions) อันได้แก่บรรดาความสามารถของบุคคลในการคิดทบทวนและเลือก
ความปรารถนาตลอดจนคุณค่าต่างๆ ของตนอย่างที่ตนปรารถนาจริงๆ 
 
 2.4.2 หลักการเสรีนิยมในทางกฎหมายการแพทย์ 
 เป็นแนวคิดที่มีวิวัฒนาการนานมาแล้วคือ“มนุษย์ทุกคนที่ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมี
สติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์มีสิทธิที่จะก าหนดชีวิตของตัวเองว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไรต่อร่างกายของมนุษย์
ผู้นั นและ ศัลยแพทย์ได้ผ่าตัดไปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย ศัลยแพทย์ผู้นั นมีความผิดฐานทา
ร้ายร่างกาย ต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั น”นี่คือค าพิพากษาของ Benjamin Cardozo ในกรณี
ข อ ง  Mary Schloendorff v Society of New York Hospital29 นั บ แ ต่ ที่ ได้ มี บ ร ร ทั ด ฐ า น 
(precedent) ในค าพิพากษาดังกล่าว หลักการเสรีนิยมจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักกฎหมาย
การแพทย์ที่ส าคัญ จึงเป็นที่มาของแนวทางปฏิบัติในเรื่องการให้ความยินยอมของผู้ป่วยที่จะ
รักษาพยาบาล (patient’s consent to treatment) และที่จะไม่รักษาพยาบาล (consent to 
refuse treatment) เพราะเหตุที่ว่ามนุษย์มีสิทธิที่จะควบคุมและก าหนดชีวิตของตัวเองไม่ให้บุคคล
อ่ืนท าสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา เว้นแต่ว่าสิ่งที่มนุษย์พึงประสงค์นั นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามกฎหมาย 
 เมื่อกล่าวถึงหลักเสรีนิยมที่เคารพความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาที่จะก าหนดชะตาชีวิต
ของตนเอง (principle of self-determination) หลักกฎหมายที่ใช้ก าหนดกรอบการใช้หลักเสรีนิยม
หลักหนึ่ง คือ หลักศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (principle of human dignity) 

                                           
 29 Mary Schloendorff v Society of New York Hospital, ( New York Court of 
Appeals,1914) 
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 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) หมายถึง คุณสมบัติ จิตใจ สิทธิเฉพาะตัวที่พึง
สงวนของมนุษย์ทุกคน และรักษาไว้มิให้บุคคลอ่ืนมาล่วงละเมิดได้ การถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์จึงเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการคุ้มครองและได้รับความยุติธรรมจากรัฐ 
 ในกรอบข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ หลายฉบับเป็นผลให้เป็นที่มาของแนวคิดทาง
กฎหมายการแพทย์ เป็นต้นว่า 
 ส ม า ค ม ก า ร แ พ ท ย์ โ ล ก  (World Medical Association) ได้ ป ร ะ ก า ศ ป ฏิ ญ ญ า
เฮลซิงกิ(Declaration of Helsinki) เมื่อเดือนมิถุนายน 1964 ในมาตรา 1130 บัญญัติว่าแพทย์
ผู้เข้าร่วมงานวิจัยทางการแพทย์มีหน้าที่ต้องคุ้มครองชีวิต, สุขภาพ, ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, สิทธิที่จะ
ก าหนดชีวิตตัวเอง, ความเป็นส่วนตัวและความลับในข้อมูลส่วนบุคคลของวัตถุในงานวิจัย” 
  สภายุโรป (Council of Europe) ได้ตกลงจัดท าอนุสัญญาสาหรับการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและศักดิ์ ศรีแห่ งความ เป็ นมนุษย์ที่ เกี่ ยวข้องกับการประยุกต์ ใช้ ชี ววิทยาและ
การแพทย์ (Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human 
Being with regard to the Application of Biology and Medicine) โด ย ก ล่ า ว ย อ ม รั บ ใน
อารัมภบท(preamble) ถึงความส าคัญของความเป็นมนุษย์ในฐานะที่เป็นชนิดพันธุ์แห่งมนุษยชาติ 
(human species) และยอมรับ ในศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุษยชาติ  (dignity of human being) 
นอกจากนั นยังได้บัญญัติไว้ในมาตรา 1 ของอนุสัญญาเป็นหลักการว่า “ประเทศภาคีทุกประเทศต้อง
ยอมรับความศักดิ์สิทธิ์และความสมบูรณ์ของมนุษยชาติและให้หลักประกันว่ามนุษย์ทุกคนจะยอมรับ
ในความสมบูรณ์เหล่านั นและสิทธิอ่ืน ๆ รวมถึงเสรีภาพขั นพื นฐานที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ชีววิทยา
และการแพทย์ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ”31 
 สหประชาชาติได้กล่าวถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของมนุษยชาติไว้ในค าปฏิญญาของUNESCO 
ว่าด้วยเรื่องพันธุกรรมของมนุษย์และสิทธิมนุษยชน มาตรา 2 ว่า “มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการ
ยอมรับศักดิ์ศรีของมนุษย์ผู้นั นโดยไม่ค านึงถึงลักษณะทางพันธุกรรมของพวกเขาและเคารพความเป็น
เอกลักษณ์และความหลากหลายของพวกเขา”32 

                                           
 30Declaration of Helsinki (2008) . 
 31Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human 
Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human 
Rights and Biomedicine: Convention on Human Rights and Biomedicine, Article 1 – 
Purpose and object.  
 32“UNESCO Declaration on the Human Genome and Human Rights”, § Article 
2 (1997).  
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 2.4.3 สาระส าคัญของหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในทัศนะของกฎหมายการแพทย์33 
 (1) การปฏิบัติต่อมนุษย์ไม่ว่าในสถานะใดต้องปฏิบัติในลักษณะที่ผู้นั นเป็นมนุษย์จะท ากับผู้
นั นเสมือนว่าเป็นสัตว์ไม่ได้ ไม่ว่ามนุษย์นั นจะมีสถานะทางสังคมอย่างไร เช่น เป็นผู้ต้องหา เป็น
นักโทษ เป็นคนไม่มีที่พักอาศัย (homeless) อาทิเช่น การให้อาหารมนุษย์ต้องไม่โยนหรือเทลงพื น
หรือการลงโทษจาคุกต้องไม่ล่ามโซ่หรือเฆ่ียนตีเหมือนกับเป็นสัตว์ 
 (2) แม้มนุษย์จะมีสิทธิก าหนดชะตาชีวิตของตนเอง (right to self-determination) แต่สิทธิ
ดังกล่าวก็ต้องถูกจ ากัดภายใต้หลักศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วย ดังนั น มนุษย์จะใช้สิทธิก าหนด
ชะตาชีวิตของตนเองให้ขัดต่อหลักดังกล่าวไม่ได้  
 (3) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสิทธิที่สละไม่ได้ (inalienable right) หมายถึงสิทธิความเป็น
มนุษย์ของปัจเจกบุคคลเป็นสิทธิที่ติดตามตัวมนุษย์แต่ละคนมาแต่ก าเนิดไม่จาเป็นต้องมีกฎหมาย
บัญญัติรับรองอีก ไม่ใช่สิทธิที่เกิดขึ นเพราะกฎหมาย ดังนั น มนุษย์จะสละสิทธิในฐานะที่เป็นมนุษย์
ด้วยการตกลงข้อความฝ่าฝืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ได้  
 ผู้เขียนได้ศึกษาการเคารพเอกสิทธิ (respect for autonomy ที่อยู่ในส่วนหลักจริยศาสตร์
ส าหรับใช้ในการพิจารณาตัดสินใจประเด็นจริยธรรมสภาการพยาบาลก าหนดให้พยาบาลวิชาชีพใน
ประเทศไทย และสภาการพยาบาลสากล ( International Council of Nurses: ICN) ก าหนดให้
พยาบาลวิชาชีพทั่วโลกปฏิบัติงานบนพื นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล (Codes of Ethics 
for Nurses) ซึ่งสามารถน า มาใช้เป็นหลักในการพิจารณาตัดสินประเด็นข้อขัดแย้งทางจริยธรรมได้ 
มาประกอบการศึกษาในเรื่องการตัดสินใจของผู้บริจาคอวัยวะในการให้ความยินยอมแสดงเจตจ านง
ล่วงหน้าว่าต้องการบริจาคอวัยวะหลักจรรยาบรรณวิชาชีพมี 6 ประการดังนี  
 1. การท าประโยชน์ (beneficence หรือ do good) คือการค านึงถึงว่าสิ่งที่จะปฏิบัติต่อ
ผู้ป่วยนั นเป็นสิ่งที่จะให้ประโยชน์ต่อผู้ป่วย 
 2. การไม่ท าอันตราย (nonmaleficence หรือ do no harm) คือยึดถือว่าสิ่งที่จะปฏิบัติต่อ
ผู้ป่วยจะต้องไม่ท า ให้ผู้ป่วยเป็นอันตราย หรือเกิดผลเสียต่อผู้ป่วย 
 3. การได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน (distributive justice) คือการปฏิบัติ
ต่อผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ล า เอียง หรืออคติต่อผู้ป่วย 
 4. การบอกความจริง (tell the truth) การบอกความจริงแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

                                           
 33วิฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์,การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยกรรีการรักษาพยาบาล ,เอกสารวิชาการส่วน
บุคคล,วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ,ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, หน้า5. 
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 5. การเคารพเอกสิทธิ  (respect for autonomy) คือ การยอมรับในสิ่ งที่ ผู้ป่ วยหรือ
ผู้ปกครองตัดสินใจภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลหรือการบอกกล่าวอย่างครบถ้วน ( respect for 
informed consent) โดยไม่บังคับให้ผู้ป่วยตัดสินใจตามที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องการนั่นเอง 
 6. การเคารพในความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลั บ (respect for privacy and 
confidentiality) คือการรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับของผู้ป่วยไม่น าข้อมูลของผู้ป่วยไป
เผยแพร่ให้ผู้อ่ืนทราบโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 การเคารพเอกสิทธิ์หรือความเป็นอิสระ(Respect  for  Autonomy) ค าว่า Autonomy 
หมายถึง เอกสิทธิ์ หรือ ความอิสระ ซึ่งหมายถึง การปกครองตนเอง สิทธิอิสรภาพ ความเป็นส่วนตัว 
อิสรภาพในการท าความปรารถนาของตน เป็นเหตุแห่งการแสดงถึง ของพฤติกรรมของตนเอง และ
ความเป็นตัวของตัวเอง Autonomy  จะครอบคลุมทั งการตัดสินใจและการกระท ายังปรากฎใน
หนังสือแสดงเจตนา ตามพระราชบัญญัติ สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 คือ หนังสือที่เขียน
ขึ นเพ่ือแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้าให้คนอ่ืนทราบว่าตนเองไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไป
เพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย แพทย
สมาคมโลก (The World Medical Association) และหลายประเทศให้การยอมรับ “สิทธิปฏิเสธการ
รักษา” ว่าเป็นสิทธิผู้ป่วยที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตที่จะตัดสินใจด้วยตนเอง (Right to Self-
determination) สอดคล้องกับจริยธรรมทางการแพทย์ขณะนี มีกฎหมายหลายประเทศรับรองในเรื่อง
นี  เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย เดนมาร์ก สิงคโปร์ฯลฯ 
  หนังสือแสดงเจตนาจึงเป็นหนังสือที่เคารพสิทธิของผู้ป่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของ
เขาเอง อันเป็นสิทธิมนุษยชนขั นพื นฐานที่นานาอารยประเทศยอมรับ และเป็นสิทธิในชีวิตร่างกายซึ่ง
เป็นรากฐานส าคัญของ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”ซึ่งผู้ที่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ทุกคน สามารถท า
หนังสือแสดงเจตนาได้ คือ เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ผู้สูงอายุ หรือเป็นผู้ป่วยที่ตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
ผู้ท าหนังสือควรมีอายุครบ 18 ปีขึ นไป 
 กรณีผู้ป่วยเด็กหรือเยาวชนอายุต่ ากว่า 18 ปีที่เจ็บป่วยด้วยโรคหรือการบาดเจ็บที่ไม่สามารถ
รักษาให้หายได้จนกลายเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายในที่สุด เช่น ผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งโรคไต โรคหัวใจ
หรือโรคเรื อรังอ่ืนๆ อาจไม่เหมาะสมที่จะท าหนังสือแสดงเจตนาด้วยตนเองจึงควรให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
หรือญาติที่ดูแลปกครองเด็ก ตัดสินใจแทนในการดูแลรักษาเหมือนกรณีทั่วไป และถามความต้องการ
ของเด็กหรือเยาวชนเท่าที่จะท าได้ เมื่อแพทย์ พยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติ
ตามหนังสือแสดงเจตนาหรือตามความประสงค์ของผู้ป่วยแล้วกฎหมายจะคุ้มครองมิให้ถือว่าการ
ปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนานั นไม่เป็นความผิด เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม
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แต่อย่างใด และจากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 34 ได้ระบุอย่าง
ชัดเจนว่าผู้ประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงมิได้ทอดทิ งผู้ป่วย แต่ยังให้การดูแลแบบ
ประคับประคองดังนั นจึงไม่มีความผิดฐานทอดทิ งผู้ป่วยตามประมวลกฎหมายอาญา 
 ในการสัมนาเรื่อง “การให้สิทธิการตายกับผู้ป่วย" ศ.นพ.วิฑูรย์ อ๊ึงประพันธ์ ที่ปรึกษาศูนย์
กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ บอกว่า หลักการของ “หนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาของ
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Living will) เป็นการแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ปฏิบัติได้ถูกต้อง
มีหลักการ เห็นว่า วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ที่มีเครื่องมือช่วยยืด
ชีวิตผู้ป่วย บางครั งท าให้ผู้ป่วยตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่า “ฟ้ืนก็ไม่ได้ ตายก็ไม่ลง” กล่าวคือ ผู้ป่วย
จะต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจเพ่ือจะได้รับออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา ขณะที่ผู้ป่วยอาจจะไม่มีความ
รู้สึกตัว หรือมีเพียงเล็กน้อยจนไม่มีโอกาสกลับมาเป็นปกติได้ การช่วยชีวิตแบบดังกล่าวท าให้ความ
เป็นมนุษย์ของผู้ป่วยลดลง ผู้ป่วยจึงควรมีสิทธิที่จะตายโดยปฏิเสธการรักษาดังกล่าวได้ เพ่ือให้
กระบวนการตายมีสภาพเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง..สิทธิที่จะตายจึงเป็นสิทธิตามธรรมชาติ  มนุษย์
สามารถก าหนดว่าตนเองจะใช้สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ (the right to life) หรือสิทธิที่จะตาย (the right to 
die) ได้ตามความประสงค์ของแต่ละคน เป็นการยอมรับสิทธิในการเป็นเจ้าของร่างกายตนเองของ
มนุษย์ รวมทั งความมีอิสระในการตัดสินโชคชะตาของตนเอง (the right to self-determination) 
สิทธิที่จะตายจึงแฝงเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอิสระเสรีของมนุษย์นั่นเอง สิทธิที่จะการตาย ถือเป็น
เรื่องใหม่ในสังคมไทย แต่ในต่างประเทศมีมานานแล้ว ส าหรับเมืองไทยที่ถกเถียงเรื่องนี มีความชัดเจน
มากขึ นหลังมีค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดออกมา สิทธินี มีมาตั งแต่ ปี 2550  ปรากฏว่าคนไทยใช้
สิทธินี ไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากไม่รู้ถึงสิทธิดังกล่าว"35 
 ค าว่า “พินัยกรรมชีวิต” เป็นค าเรียกติดปากคนทั่วไป แปลมาจากภาษาอังกฤษค าว่า “living 
will” ซึ่งก็คือ “หนังสือแสดงเจตนา”ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติมาตรา 12 นั่นเอง แต่ค าว่า
พินัยกรรมชีวิตจึงเป็นค าแปลที่ไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริง ค าว่า “will” ในที่นี หมายถึงความ 
ปรารถ, ความต้องการ, ความมุ่งหมาย, ทางเลือกของผู้ท าหนังสือแสดงเจตนาหรือผู้ป่วย ไม่ได้
หมายถึงพินัยกรรม ค าว่า“พินัยกรรม” หมายถึง การแสดงเจตนาของบุคคลเพื่อก าหนดเรื่องทรัพย์สิน
หรือเรื่องอ่ืนๆ ที่ผู้ท าพินัยกรรมประสงค์จะเกิดผลทางกฎหมายภายหลังจากที่ผู้ท าพินัยกรรมเสียชีวิต 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1646)  

                                           
 34 ค าพิพากษาคดีหมายเลขแดงท่ี ฟ 11/2558  

35pichaip, บ ท ค ว า ม ก ฎ ห ม า ย , ค้ น วั น ที่  5  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 0  จ า ก 
https://www.dlo.co.th/node/839 
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 ดังนั น หนังสือแสดงเจตนาตามมาตรา 12 จึงไม่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน เงินทอง หรือ
การท าพินัยกรรมให้แก่ทายาทของผู้ป่วยแต่อย่างใด และไม่ควรระบุเรื่องนี ไว้ในหนังสือแสดงเจตนา 
ผู้ป่วยที่ต้องการท าพินัยกรรมควรท าเป็นเอกสารต่างหาก หรือปรึกษากับผู้มีความรู้ในเรื่องค าแถลง
เรื่องเอกสารแสดงเจตจ านงล่วงหน้าของแพทยสมาคมโลก36 (The World Medical Association 
Statementon Advance Directives (“Living Wills”)) 
 1. เอกสารแสดงเจตจ านงล่วงหน้าเป็นเอกสารที่จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลายมือชื่อ 
หรือเป็นค ากล่าวต่อหน้าบุคคลที่เป็นพยานซึ่งได้บันทึกตามความต้องการของเขาเกี่ยวกับการรักษา
ทางการแพทย์ ที่เขาประสงค์หรือไม่ประสงค์จะรับการรักษา เมื่อบุคคลผู้นั นไม่รู้สึกตัวหรือไม่สามารถ
แสดงเจตจ านงของตนเองได้ในขณะนั น  
 2. ประเภทของเอกสารข้างต้นจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันในแต่ละประเทศ (เช่น “Living Will” 
หรือ “Biological Will”) การยอมรับและสถานะทางกฎหมายของเอกสารดังกล่าวอาจแตกต่างกันใน
แต่ละประเทศ ซึ่งขึ นอยู่กับสภาพสังคม วัฒนธรรม ศาสนาและปัจจัยอ่ืนๆ 
 3. บุคคลส่วนใหญ่ที่ได้ท าเอกสารดังกล่าวมักจะกังวลถึงการรักษาพยาบาลในวาระสุดท้าย
ของชีวิตที่เกินจ าเป็น ไม่มีประสิทธิผลหรือยืดระยะเวลาการรักษาออกไป จนถึงภาวะที่ชี ชัดว่าร่างกาย
และจิตใจของเขาเสื่อมสลายไปจนไม่อาจคืนสู่ปกติได้แล้ว 
 4. ปฏิญญาลิสบอนเรื่องสิทธิผู้ป่วยของแพทยสมาคมโลกระบุว่า “กรณีผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว และ 
ไม่อาจมีผู้แทนที่ได้รับแต่งตั งตามกฎหมายแต่มีความจ าเป็นรีบด่วนที่จะต้องให้การรักษาทาง
การแพทย์ ให้สันนิษฐานว่าผู้ป่วยให้ความยินยอมไว้แล้ว นอกจากเป็นที่ประจักษ์ชัดและปราศจากข้อ
สงสัยใดๆ ว่าขัดต่อเจตนาเดิมของผู้ป่วยที่ชัดแจ้งว่าผู้ป่วยจะไม่ให้ความยินยอมในการยอมรับการ
รักษาในลักษณะนั น” 
 5. เอกสารแสดงเจตจ านงล่วงหน้าที่เหมาะสมควรได้รับการยอมรับและปฏิบัติตาม เว้นแต่จะ
มีเหตุผลเหมาะสมที่สนับสนุนว่า เอกสารนั นไม่มีผล เพราะมิใช่เจตจ านงของผู้ป่วยในขณะนั น หรือ
ความเข้าใจของผู้ป่วยไม่สมบูรณ์ในขณะเวลาท าเอกสารดังกล่าว หากเอกสารแสดงเจตจ านงล่วงหน้า
ขัดต่อความคิดเห็นของแพทย์ ควรมีการก าหนดให้โอนการดูแลผู้ป่วยไปยังแพทย์อ่ืนที่ผู้ป่วยยินยอมได้ 
 6. ในกรณีที่แพทย์ไม่มั่นใจ ความมีผลทางกฎหมายของเอกสารแสดงเจตจ านงล่วงหน้าเพ่ือ
ยุติในการรักษาที่เป็นไปเพียงเพ่ือยืดการตายแพทย์ควรปรึกษากับสมาชิกครอบครัวหรือผู้มีอ านาจตาม
กฎหมาย(ผู้แทนโดยชอบธรรม) ของผู้ป่วยในเรื่องดังกล่าวและควรจะขอค าแนะน า จากแพทย์อ่ืน

                                           
 36ไพศาล ลิ มสถิตย, “สิทธิปฏิเสธการรักษาของผู้ป่วยตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 ,” 
ใน ก่อนวันผลัดใบ หนังสือแสดงเจตนาการจากไปในวาระสุดท้าย , (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอมี่ 
เอ็นเตอร์ไพรส์จ ากัด, 2552),หน้า95.  
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อย่างน้อย 1 คน หรือคณะกรรมการจริยธรรมที่รับผิดชอบสมาชิกครอบครัวหรือผู้มีอ านาจตาม
กฎหมาย(ผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ลงนามในเอกสารแสดงเจตจ านงล่วงหน้า ต้องได้รับความเชื่อถือและ
ประสงค์ที่จะเป็นพยานในศาล เพ่ือยืนยันความตั งใจของผู้ลงลายมือชื่อตามเอกสารดังกล่าว แพทย์
ควรพิจารณาถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเจตนาแทนผู้ป่วยที่เป็นผู้ไร้ความสามารถ 
 7. ผู้ป่วยควรได้รับค าแนะน าให้ทบทวนเอกสารแสดงเจตจ านงล่วงหน้าเป็นระยะ 
 8. หากมิได้จัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงล่วงหน้าไว้ หรือไม่ทราบตัวผู้มีอ านาจตัดสินใจแทน
ผู้ป่วยตามกฎหมาย แพทย์ควรท าการรักษาเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย 
 

2. 5 หลกัความยินยอมเปน็ฐานทางกฎหมายที่รองรับต่อการแสดงเจตนาบริจาคอวัยวะ 

 การที่แพทย์น าอวัยวะออกจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตจากสมองตาย แพทย์จะมีอ านาจกระท าได้
หรือไม่นั นต้องพิจารณาเรื่องความยินยอม (consent) ซึ่งผู้เขียนจะขออธิบายหลักความยินยอมที่
เกี่ยวข้องกับการบริจาคอวัยวะดังต่อไปนี   
 
 2.5.1 ความหมายของหลักความยินยอม 
 หลักความยินยอมของผู้เสียหายท าให้ไม่เป็นละเมิดหรือหลัก Volenti non fit injuria เป็น
หลักการที่มีจุดเริ่มต้นขึ นในกฎหมายโรมันที่ยอมรับการที่พลเมืองชาวโรมันตัวเองเป็นทาสได้และใน
ศตวรรษที่ 19 ได้มีการน าหลักการดังกล่าวไปใช้กับกฎหมายละเมิด โดยเป็นการประยุกต์ ให้เข้ากน
อย่างเหมาะสมในลักษณะที่ว่าความยินยอมนั นเป็นการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการกระท าโดยตั งใจ
และการสันนิษฐานความเสี่ยงจะเป็นการป้องกันอันตรายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อจึงส่งผลให้  
ไมมีการกระท าละเมิดใดจะถูกฟ้องร้องได้ถ้ามีการให้ความยินยอมให้มีการท าละเมิดนั นให้มีการท า
ละเมิดนั นเกิดขึ นไม่ว่าจะเป็นการให้ความยินยอมที่แสดงออกมาอย่างชัดแจ้งหรือเป็นการให้ความ
ยินยอมโดยปริยายก็ตาม 

ความหมายของความยินยอม ได้ปรากฏในกฎหมายอาญาจากกฎหมายในต่างประเทศ อาทิ
เช่น ประเทศอังกฤษในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการกระท าผิดทางเพศ Sexual 
Offences Act 2003 มาตรา7437  ได้บัญญัติไว้ว่า “เพ่ือวัตถุประสงค์แห่งหมวดนี  ผู้ใดให้ความ
ยินยอมโดยมีตัวเลือก และมีความเป็นอิสระและความสามารถที่จะตัดสินใจให้ความยินยอม” 
กล่าวคือ “ความยินยอม” (Consent) มีความแตกต่างกับ “การยอมจ านน” (Submission) เพราะค า

                                           
 37“Sexual Offences Act 2003”, § section 74 Consent. 
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แรกมีลักษณะความเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้การบังคับที่จะให้ความยินยอม แต่อย่างหลังนั นมีลักษณะที่
ผู้ให้ความยินยอมมีฐานะด้อยกว่า หรืออ่อนแอกว่า 
 ในทางกฎหมายอาญาและแพ่งของไทยนั นไม่มีบทบัญญัติใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยินยอมแต่
มีหลักกฎหมายทั่วไปอยู่ว่า“ความยินยอมไม่ท าให้เป็นละเมิด” หรือภาษาละตินที่ว่า “Volentti non 
fit injuria” (That to witch  a man consent cannot be considered an injury) บุคคลซึ่งยอม
ต่อการกระท าหนึ่ง หรือบุคคลซึ่งเข้าเสี่ยงภัยยอมรับความเสียหาย จะฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระท าหรือ
ความเสียหายนั นไม่ได้และจ าเลยยกเป็นข้อต่อสู้ได้ในกรณีที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับการท าร้ายร่างกาย
หรือทรัพย์สินเสียหายในทางแพ่ง38ส่วนความยินยอมทางอาญาจะน ามาเป็นข้อต่อสู้ในทางแพ่งได้
หรือไม่ ตามกฎหมายไทยมีมาตรา 150 ที่บัญญัติไว้ว่า “การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้ง
โดยกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
การนั นเป็นโมฆะ” ซึ่งท าให้เห็นว่าการยินยอมของผู้เสียหายในความผิดทางอาญาตกเป็นโมฆะ เพราะ
เป็นการขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน   
 อย่างไรก็ตามไม่ว่ากรณีใดๆ การกระท าต่อชีวิตมนุษย์ผู้กระท าย่อมมีความรับผิดในทางอาญา
ย่อมไม่อาจตกไป เพราะความรับผิดในทางอาญาและทางแพ่งมีสภาพที่ต่างกันมีความมุ่งหมายในการ
บัญญัติที่ต่างกัน ในทางอาญานั นการกระท าความผิดเป็นการกระท าที่ท าลายความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนการลงโทษก็เพ่ือการปราบปราม ส่วนทางแพ่งเป็นบทบัญญัติเพ่ือให้เป็น
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ ความยินยอม 
“Volentti non fit injuria” ไว้ดังนี  
 ความหมายของความยินยอมคือ39 “การจงใจปล่อยให้เหตุการณอย่างหนึ่งเกิดขึ นโดยไม
ขัดขวาง ทั งๆ ที่สามารถขัดขวางได แต่ความหมายเช่นนี ยังไมพอที่จะถือเป็นความยินยอมตาม
ความหมายของกฎหมาย แต่จะต้องเป็นการแสดงความประสงค์ที่จะให้เกิดเหตุการณเช่นนั นขึ นโดย
แสดงออกด้วยการกระท าอย่างหนึ่งโดยตนเองหรือโดยให้ผู้อ่ืนกระท าแทนตน อันเป็นการแสดงความ
ประสงค์นั นต่อผู้กระท าเหตุการณนั นให้เข้าใจว่าตนอนุญาตให้ท า เป็นความยินยอมที่เกิดจากฝ่าย
ผู้เสียหายยอมให้กระท าตนไม่ว่าต่อเนื อตัว ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือสิทธิของตน ความยินยอมนั นโดย

                                           
 38 ไพจิตร ปุญญพันธุ์, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด,พิมพ์
ครั งที่ 14 (กรุงเทพมหานคร:นิติบรรณการ,2558) หน้า 23. 
 39จิตติ ติงศภัทิย์, กฎหมายอาญาภาค1,พิมพ์ครั งที่ 10, (กรุงเทพฯ: เนติบัณฑิตยสภา,2546) 
หน้า 696 .  
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แท้จริงแล้วเป็นข้อแก้ตัวของผู้กระท า ไม่ใช่สิทธิของผู้กระท า40 ยกเว้นแต่ในกรณีพิเศษอย่างยิ่งเท่านั น
ที่การนิ่งไมขัดขวางอาจถือไดว่าเป็นความยินยอม เพราะเป็นที่เข้าใจกันโดยปกติทั่วไปว่าการนิ่ง
เช่นนั นคือความยินยอมและการแสดงออกซึ่งความประสงค์นั นจะท าโดยชัดแจ้งหรือปริยายก็ได้ 
 เป็นเรื่องที่ผู้เสียหายยินยอมให้กระท าประทุษร้ายโดยสมัครใจ หรือยอมเข้าสู่อันตราย หรือ
ยอมต่อการกระท า หรือเข้าเสี่ยงรับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นการท าอันตรายต่อร่างกายหรือ
ทรัพย์สินหรือสิทธิอ่ืนใด การนิ่งเฉยไม่ขัดขืนหรือไม่ขัดขวางคัดค้านต่อการกระท าที่ เป็นการ
ประทุษร้ายหรือพฤติการณ์นั นควรจะขัดขวางห้ามปรามหรือคัดค้าน แต่ไม่ขัดขวาง ไม่ห้ามปรามไม่
คัดค้าน ก็ถือเป็นความยินยอมโดยปริยาย”41 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการให้ความยินยอม ย่อมท าให้การ
กระท านั นไม่เป็นละเมิดตามมาตรา 42042 ไม่ว่าผู้เสียหายจะได้รับความเสียหายจากการกระท าอย่าง
ใดและได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างอ่ืนอย่างใดมาก
น้อยเพียงใดก็ตาม43 
 เมื่อเมื่อพิเคราะห์ความเห็นของนักวิชาการหลายท่านที่กล่าวในตอนต้นพอสรุปได้ว่าความ
ยินยอมคือการแสดงเจตนาของผู้เสียหายหรือผู้มีอ านาจกระท าการแทนผู้เสียหายที่จะเป็นการยินยอม
ให้ผู้อ่ืนมาก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอ่ืนใดของ
ผู้เสียหาย44  
 

                                           
40พจน์ ปุษปาคม,ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิดแก้ไข

เพิ่มเติม,(พระนคร : โรงพิมพ์ไทยมิตรการพิมพ์ , 2509) หน้า 254.  
41เพ็ง เพ็งนิติ,ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิดและความ 
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2543,(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์อฑตยา , 2543) 

หน้า106. 
42 มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท า

ต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี 
ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั นท าละเมิดจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั น 

43ศักดิ์ สนองชาติ, ค าอธิบายโดยย่อ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และความรับผิด
ทางละเมิด พิมพ์ครั้งท่ี 6 แก้ไขเพิ่มเติม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์นิติบรรณาการ, 2547) หน้า
55. 
 44พิชัยศักดิ์ หรยางกูร, นริศรา แดงไผ่, เอกสารประกอบการเรียนการสอนหน่วยที่3 หลัก
ความยินยอม, ค้นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560, หน้า9 จาก
http://www.stou.ac.th/Schools/Slw/upload/Ex%2040701-3.pdf.  
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 2.5.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการแสดงเจตนาให้ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะ 
 วิธีการให้ความยินยอมกฎหมายมิได้ก าหนดแบบเอาไว้ การให้ความยินยอมอาจกระท าได้
หลายวิธี ทั งการให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ได้และการนิ่งก็ถือว่าเป็นการให้ความ
ยินยอมได้ถ้าตามพฤติการณ์ท าให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าเป็นการให้ความยินยอม 
 1.ความยินยอมโดยชัดแจ้ง โดยผู้ให้ความยินยอมต้องแสดงเจตนาที่จะให้ความยินยอมและ
ก าหนดเจตนาที่จะยินยอมต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ น โดยการแสดงออกด้วยการกระท าอย่างหนึ่งอย่าง
ใดด้วยตนเองหรือโดยให้ผู้อ่ืนกระท าแทนเป็นการแสดงความประสงค์ต่อผู้กระท าให้เหตุการณ์นั น
เกิดขึ นเข้าใจว่าอนุญาตให้กระท าได้45 
 2. ความยินยอมโดยปริยาย (assume consent) การนิ่งไม่ขัดขวาง อาจถือว่าเป็นการให้
ความยินยอม เพราะเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปว่าการนิ่งในพฤติการณ์เช่นนั นเป็นการยินยอม46 
 3.ความยินยอมต่อสิ่งหนึ่งไม่หมายความรวมถึงสิ่งอ่ืน ที่เพ่ิมเติมหรือแตกต่างไปจากที่
ผู้เสียหายให้ความยินยอมหรือโดยที่ผู้สายหายไม่ทราบถึง47 
 
 2.5.2.1 ผู้ให้ความยินยอมจะต้องมีความสามารถในการให้ความยินยอม 
 โดยหลักความสามารถของผู้ให้ความยินยอมจะต้องสามารถเข้าใจหยั่งรู้ถึงการกระท านั นและ
รู้คุณค่าของการกระท านั นว่าดีหรือไม่ เข้าใจถึงธรรมชาติของการกระท าและผลที่เกิดขึ นจากการ
กระท านั นได4้8  
 ความสามารถหมายถึงความสามารถในการใช้และท าความเข้าใจข้อมูลเพ่ือตัดสินใจและแจ้ง
การตัดสินใจใด ๆบุคคลที่ขาดความสามมารถหากจิตใจของเขาบกพร่องหรือถูกรบกวนอย่างใดและ
นั่นหมายความว่าบุคคลนั นไม่สามารถตัดสินใจได้ในขณะนั นตัวอย่างของวิธีสมองของคนหรือจิตใจ
อาจจะบกพร่องรวมถึง:เงื่อนไขสุขภาพจิต เช่นโรคจิตเภทหรือโรคอารมณ์สองขั ว การเป็นบ้าความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ที่รุนแรงความเสียหายของสมองตัวอย่างเช่นจากโรคหลอดเลือดสมองหรือ
อาการบาดเจ็บที่สมองอ่ืน ๆสภาพร่างกายหรือจิตใจที่ท าให้เกิดความสับสนง่วงนอนหรือการสูญเสีย

                                           
 45 จิตติ ติงศภัทิย, กฎหมายอาญา ภาค 1,(กรุงเทพฯ : ส านักฝึกอบรมกฎหมายแห่งเนติ 
บัณฑิตยสภา.) หน้า638 อ้างถึงในกมลชัย รัตนสกาววงศ์ ,ความยินยอมในกฎหมายอาญา 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523) หน้า 25 
 46 กมลชัย รัตนสกาววงศ์,ความยินยอมในกฎหมายอาญา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523) หน้า 26.  
 47 เรื่องเดียวกัน,หน้า 26 
 48 เรื่องเดียวกัน,หน้า41 
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สติมึนเมาที่เกิดจากการเสพยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์คนที่มีความบกพร่องดังกล่าวนั นไม่สามารถ
ตัดสินใจได้หากไม่สามารถเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือตัดสินใจสื่อสาร
โดยการพูดคุยโดยใช้ภาษามือหรือโดยวิธีการอ่ืนๆ49 
  วิธีการประเมินความสามารถในการให้ความยินยอม50 
 เนื่องจากความสามารถบางครั งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาควรประเมินในเวลาที่ ต้อง
ได้รับความยินยอมโดยปกติจะท าโดยผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่ได้รับการฝึกฝนและมี
ประสบการณ์อย่างเหมาะสมซึ่ง ได้แก่ แนะน าการรักษาหรือการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการหากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพรู้สึกว่าคุณมีความสามารถในการให้ความยินยอมการตัดสินใจ
ของคุณจะได้รับการยอมรับและความปรารถนาของคุณจะได้รับการยอมรับต่อไปแม้ว่าคุณจะสูญเสีย
ความสามารถในเวลาต่อมา หากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพรู้สึกว่าปัจจุบันคุณไม่มีความสามารถใน
การให้ความยินยอมและคุณยังไม่ได้ตัดสินใจล่วงหน้าหรือได้แต่งตั งบุคคลใดอย่างเป็นทางการในการ
ตัดสินใจให้กับคุณก็จะต้องพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของคุณก่อนตัดสินใจการตัดสินใจ 
 2.5.2.2 การให้ความยินยอมแทนโดยเหตุหรือพฤติการณ์จ าเป็น 
 (1) ภาวะความเป็นอิสระโดยเนื อแท้ (Pure Autonomy)หลักการ Pure Autonomy นี เป็น
หลักที่เกี่ยวเนื่องกับหลักภาวะความเป็นอิสระของผู้แสดงเจตนา โดยการตัดสินใจนั นขึ นอยู่กับผู้นั น
อย่างแท้จริง และจะต้องเคารพถึงการตัดสินใจหรือความต้องการนั น แม้ต่อมาผู้ นั นจะป่วยและไม่
สามารถแสดงความต้องการหรือไร้ความสามารถในการแสดงออกได้อีกแล้ว กล่าวคือ ในช่วงที่ผู้ป่วย
ยังมีความสามารถอยู่นั นได้แสดงออกถึงความต้องการไว้อย่างไร แม้ในเวลาต่อมาผู้ป่วยจะไร้
ความสามารถไปแล้วก็ตาม ความต้องการของผู้ป่วยดังกล่าวก็ควรจะถูกน ามาปฏิบัติตามที่ผู้ป่วยเคย
แสดงออกไว้ รูปแบบของการแสดงออกถึงความต้องการในช่วงที่ผู้ป่วยยังมีความสามารถอยู่ หรือเรียก
อีกอย่างว่า ค าสั่งที่ให้ไว้ล่วงหน้า(Advance Directive) 51อาจได้แก่ หนังสือแสดงเจตนา (Living 
Will) ที่บอกถึงการตัดสินใจหรือวิธีปฏิบัติในขณะที่ตัวผู้ป่วยไร้ความสามารถ หรือหนังสือมอบอ านาจ  
(Durable Power of Attorney) ที่ เป็ นการก าหนดถึ งตั วแทนที่ จะมาตัดสิน ใจเกี่ ยวกับการ

                                           
 49Assessing capacity, Retrived May,16 2017 from 
https://www.nhs.uk/conditions/consent-to-treatment/capacity/.  
 50How capacity is assessed, Retrived May,16 2017 from 
https://www.nhs.uk/conditions/consent-to-treatment/capacity/#how-capacity-is-
assessed 
 51สุทธิพงษ์ กิจชัยเจริญพร, “ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวของตัวแทนผู้ป่วย,” วารสาร
บัณฑิตศึกษาศาสตร์9 (มีนาคม 2558): 182. 
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รักษาพยาบาลแทนผู้ป่วยในขณะที่ผู้ป่วยไร้ความสามารถ  Advance Directive นี อาจเป็นการ
แสดงออกได้ทั งทางลายลักษณ์อักษร หรือแสดงออกโดยเป็นวาจาต่อสมาชิกในครอบครัว เพ่ือน หรือ
บุคลากรทางสาธารณสุข 
 (2) การตัดสินใจแทนที่  (Substituted Judgment) โดยทั่วไปแล้วมนุษย์ทุกคนจะต้อง
ตัดสินใจในมุมมองที่ตนเองคิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดซึ่งทางเลือกดังกล่าวนั นอาจจะดีหรือไม่ดีใน
สายตาของบุคคลอ่ืนก็ได้ หลักเกณฑ์นี  จึงสร้างมาจากข้อสมมติฐานที่ว่า หากบุคคลนั นเป็นผู้ มี
ความสามารถมักจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมกับตนมากที่สุด แม้ว่าบุคคลนั นอาจจะป่วยและไร้
ความสามารถไปก็ตาม แต่การตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลก็ยังเป็นของผู้ป่วยที่ ไร้
ความสามารถอยู่ ในแนวคิดนี  ผู้ป่วยจึงมีสิทธิที่จะตัดสินใจ แต่เพราะการไร้ความสามารถของผู้ป่วยท า
ให้ผู้ป่วยไม่สามารถแสดงออกถึงความต้องการเหล่านั นได้ จึงต้องให้ตัวแทนของผู้ป่วยเป็นผู้แสดงออก
ถึงความต้องการของผู้ป่วยแทนกล่าวคือเป็นการสมมติว่าหากผู้ป่วยไร้ความสามารถเกิดมี
ความสามารถขึ นมาแล้ว ผู้ป่วยจะตัดสินใจอย่างไร โดยใช้แนวทางการตัดสินใจจากคุณลักษณะของตัว
ผู้ป่วย จุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ และความต้องการของผู้ป่วย52 
 (3) ประโยชน์สูงสุด (Best Interest) หลักการเรื่องประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยหรือ  Best 
Interest นั นมีการน ามาใช้อย่างกว้างขวางในระบบกฎหมาย  Common Law เพ่ือตัดสินคดีที่มี
ประเด็นเกี่ยวกับการให้ความยินยอมแทน เช่นหลักการ Best Interest นี น ามาใช้ในกับผู้ที่เป็นผู้เยาว์ 
หรือบุคคลที่ไม่เคยมีความสามารถมาก่อน (Never Competent) เพราะบุคคลดังกล่าวไม่อาจแสดง
ถึงความต้องการหรือคุณค่าของการแสดงออกที่จะน ามาอ้างอิงหรือประเมินได้ตามวิธีการของหลัก
Substitute Judgment53 
 ความยินยอมของผู้เยาว์ 
  สามารถแยกความยินยอมของผู้เยาว์ได้เป็นสองประเภทดังนี  
 1.กรณีผู้เยาว์เป็นเด็ก(Babies and young Children) หมายถึงเด็กที่ยังไม่สามารถเข้าใจ
สาระส าคัญของเรื่องที่จะให้ความยินยอม54อ านาจในการให้ความยินยอมย่อมเป็นของบิดามารดาด้วย
เหตุที่บิดามารดาย่อมมีหน้าที่อุปการะเลี ยงดูบุตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุตรไม่สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได5้5 

                                           
 52 เรื่องเดียวกัน,หน้า183. 
 53เรื่องเดียวกัน,หน้า184. 
 54 ชนภัทร วินยวัฒน์,“ความยินยอมในการรักษาพยาบาล : สิทธิของผู้ป่วยที่ถูกละเลย,”;
วารสารนิติศาสตร์ ,(2551) :104. 
 55 มาตรา 1564 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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 2.กรณีผู้เยาว์ที่เป็นผู้ใหญ่ (Older Children)56 ในกรณีผู้เยาว์ที่มีอายุและวุฒิภาวะในระดับ
พอ สมควรที่อาจให้ความยินยอมในเรื่องต่างๆ สหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมายก า หนดอายุของผู้เยาว์ที่ 
ให้ความยินยอมเอาไว้ชัดเจน ซึ่งอาจจะเป็น 16, 17, 18 ปีขึ นไปตามแต่ละรัฐจะก าหนดหรือมี
กฎหมายให้ผู้เยาว์ ให้ความยินยอมได้เมื่อมีความรู้ความเข้าใจลักษณะดังกล่าวอาจเทียบเคียงได้กับ 
การท านิติกรรมของผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ผู้เยาว์สามารถท านิติกรรมได้เมื่อ
นิติกรรมนั นสมแก่ฐานะนุรูปแห่งตนและเป็นการอันจ าเป็นในการด ารงชีพ57 
 ความยินยอมในกรณีผู้ขาดความสามารถโดยสภาพ 
 ในกรณีที่ผู้นั นอยู่ในสภาพไม่รู้สึกตัว (unconscious stage) หรือในสภาวะผัก (vegetable) 
ซึ่งในต่างประเทศผู้ป่วยมักจะมอบหมายให้ญาติที่สนิทที่สุดเป็นผู้ตัดสินใจ(surrogate decision 
making) โดยการท าเป็นหนังสือไว้ว่าในกรณีที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวจะมอบหมายให้ใครเป็นผู้ตัดสินใจแทน
โดยถือว่าความยินยอมของผู้แทนนั นเป็นความยินยอมของผู้ที่ขาดความสามารถ58 
 2.5.2.3 ช่วงหรือระยะเวลาที่มีผลทางกฎหมายของการให้ความยินยอม 
 ในเรื่องระยะเวลาในการให้ความยินยอมนี ความยินยอมจะต้องมีอยู่ก่อนหรืออย่างน้อยขณะ
กระท าและจะต้องมีอยู่ตลอดการกระท านั น59  ความยินยอมนั นอาจจะยกเลิกเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้ 
เพราะบุคคลที่แสดงเจตนาย่อมไม่ผูกพันตามที่แสดงเจตนาตลอดไปอาจเปลี่ยนใจบังคับตามสิทธิของ
ตน60ก็ได้หากมีการถอนความยินยอมการบอกถอนนั นท าให้ความยินยอมเป็นอันสิ นสุดลง 
 (1) ความยินยอมนั นต้องให้ก่อนหรือขณะกระท าความผิด ผู้เสียหายอาจให้ความยินยอมไว้
ล่วงหน้าก็ได้ หรือจะให้ในขณะกระท าละเมิดก็ได้ แต่ความยินยอมนั นต้องมีอยู่ตลอดระยะเวลาของ
การกระท าความผิดนั นก็เพียงพอแล้ว ส่วนความยินยอมที่ให้ภายหลังจากที่ได้มีการกระท าความผิด
แล้วเป็นเรื่องของการให้อภัย เพราะได้เกิดขึ นภายหลังจากเรื่องความยินยอมของผู้ถูกกระท าได้ผ่าน
พ้นไปแล้ว จึงไม่มีผลต่อความผิด เพราะความผิดได้เกิดขึ นและจบลงเรียบร้อยแล้ว61 

                                           
 56ชนภัทร วินยวัฒน์, เรื่องเดิม,หน้า 104. 
 57ศักดา สถิรเรืองชัย.“ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวในเวชปฏิบัติทั่วไป”.เวชบันทึกศิริ
ราช. 6 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556) :34. 
 58 ชนภัทร วินยวัฒน์, เรื่องเดิม,หน้า 99. 

59 คณิต ณ นคร, เรื่องเดิม, หน้า 264. 
 60 ไพจิตร ปุญญพันธุ์, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด ,พิมพ์
ครั งที่ 14 (กรุงเทพมหานคร:นิติบรรณการ,2558) หน้า 26 
 61 กมลชัย รัตนสกาววงศ์, เรื่องเดิม, หน้า 48. 
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 (2) ความยินยอมสามารถถอนเมื่อใดก็ได้ก่อนการกระท าละเมิดสิ นสุดลง เนื่องจากความ
ยินยอมนั นต้องเกิดขึ นจากการสมัครใจเพ่ือให้ผู้ อ่ืนกระท าละเมิดต่อตนเมื่อผู้เสียหายไม่ต้องการ
ยอมรับผลของความยินยอมนั นก็ย่อมถอนคืนความยินยอมได้ตลอดเวลา 
 (3) การกระท าละเมิดต้องอยู่ในขอบเขตแห่งการยินยอม(หมายความว่ายินยอมกันแค่ไหน 
เช่นยินยอมให้ชกต่อย หาเป็นยินยอมให้แทงกันไม่) หากผู้กระท าผิดได้กระท านอกเหนือจากที่
ผู้ถูกกระท าได้ให้ความยินยอม ผู้กระท าย่อมต้องรับผิดเพ่ือละเมิดเพราะการกระท าไม่อยู่ในขอบเขต
แห่งความยินยอม และเป็นปัญหาข้อเท็จจริงจะต้องพิเคราะห์ดูเป็นเรื่องๆไป62  
 2.5.2.4 ความยินยอมและประเภทของความยินยอมที่ให้จะต้องไม่ขัดต่อหลัก
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  
 ค าว่า“ความสงบเรียบร้อยของประชาชน”(publicpolicy หรือpublicorder)และค าว่า
“ศีลธรรมอันดีของประชาชน” (good moral) เป็นค าที่มีความหมายกว้างขวางมากและเปลี่ยนไปได้
ตามนโยบายของรัฐ สภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ รวมทั งทัศนะของมหาชนที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย จึง
เป็นเรื่องยากที่จะให้ค าจ ากัดความได้หรือก าหนดได้ว่า กรณีใดบ้างที่เป็นเรื่องความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน63 อย่างไรก็ตามศ.ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตรได้ให้ค าอธิบาย “ความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน”ไว้ว่า“เป็นข้อห้ามซึ่งสังคมบังคับแก่เอกชน เป็นการแสดงให้เห็นว่าสังคมย่อมอยู่เหนือ
เอกชน ทั งนี  เพ่ือสังคมจะได้ด ารงอยู่ได้และจะได้คุ้มครองปกปักรักษาเอกชน ซึ่งอยู่ในสังคมนั่นเอง”
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยทั่วไปของประเทศชาติ
หรือประชาชนโดยส่วนรวม มิใช่ของเอกชนคนใดหมู่ใดโดยเฉพาะ ส่วนค าว่า “ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน” หมายถึงธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคมที่ประชาชนถือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความสงบ
สุขของสังคม  
 ศีลธรรมอันดีของประชาชนมักจะมีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนจึงท าให้การกระท าใดที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนย่อมจะขัดต่อความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนด้วย ด้วยเหตุนี การใดที่ขัดต่อหลักความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
จึงไม่อาจเกิดผลตามกฎหมายและไม่อาจบังคับการให้เป็นไปตามนั นได้จุดประสงค์ของหลักความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนคือความเรียบร้อยทางการเมืองการปกครอง เพ่ือคุ้มครอง

                                           
 62 ไพจิตร ปุญญพันธุ์,เรื่องเดิม,หน้า 26. 

63  พิชัยศักดิ์ หรยางกูร, นริศรา แดงไผ่, เอกสารประกอบการเรียนการสอนหน่วยที่2 หลัก
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน , ค้นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 หน้า10 จาก
http://www.stou.ac.th/Schools/Slw/upload/Ex%2040701-3.pdf 



 38 

สถาบันต่างๆ ในสังคม อันได้แก่ รัฐ ครอบครัว และเอกชน รวมทั งความเรียบร้อยทางเศรษฐกิจเพ่ือ
รักษาประโยชน์ของสังคมและเอกชน  
 หลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนมีปรากฏอยู่ในกฎหมายต่างๆทั ง
กฎหมายเอกชนเช่นกฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์และกฎหมายมหาชนเช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายปกครองกฎหมายอาญากฎหมายภาษีอากรกฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือสังคมตลอดจน
การกระท าทางปกครองโดยที่หลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนมีความหมาย
กว้างและเปลี่ยนแปลงได้ไม่อาจก าหนดไว้ให้ชัดเจนในกฎหมายได้จึงเป็นเรื่องที่ศาลจะต้องพิจารณา
เป็นรายกรณีๆ ไป 
 หลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนมีลักษณะส าคัญ ดังต่อไปนี้64 
 1. เป็นหลักพื นฐานที่มีอยู่ในกฎหมายทุกระบบเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ 
และศีลธรรมอันเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้สังคมด ารงอยู่ได ้
 2. เป็นหลักที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์โดยทั่วไปของประเทศชาติหรือประชาชนโดยส่วนรวมจึง
ต้องห้ามมิให้มีการฝ่าฝืน แม้ว่ากฎหมายนั นจะไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนก าหนดไว้โดยชัดแจ้งก็ตามและศาลสามารถหยิบยกขึ นพิจารณาได้เองแม้ไม่มี
คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกล่าวอ้างขึ นก็ตาม 
 3.ถ้อยค ามีความหมายไม่แน่นอน (unbestimmte Rechtsbegriffe) มีขอบเขตอย่างกว้าง
และเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของรัฐหรือสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลสมัยเพ่ือให้เป็น
บทบัญญัติที่ยืดหยุ่นและให้ศาลมีโอกาสใช้ดุลพินิจได้มาก อันจะท าให้การรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนบรรลุผล 
 4. เป็นกฎหมายที่ยุติธรรม (jus aequum) เนื่องจากหลักความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชนมีความหมายอย่างกว้างและยากที่จะให้ค าจ ากัดความ จึงไม่มีการก าหนดข้อเท็ จจริง
อันเป็นองค์ประกอบไว้แน่ชัด โดยปล่อยให้ศาลมีดุลพินิจในการวินิจฉัยเป็นรายกรณีๆ ไป เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่คู่ความ 
 5. เป็นกฎหมายที่เป็นบทบังคับ(juscogens) ไม่ยอมให้คู่กรณีตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
อย่างอ่ืนเป็นบทบังคับเด็ดขาดซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนย่อมได้รับโทษหรือเกิดผลร้ายเสมอ 
 ดังนั นความยินยอมที่ชอบด้วยกฎหมายละไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ต้องเป็นความยินยอมที่เกิดขึ นโดยสมัครใจ กล่าวคือ ผู้ให้ความยินยอมจะต้องให้ความ
ยินยอมโดยปราศจากการหลอกลวง ข่มขู่ ส าคัญผิด หรือขาดสติสัมปชัญญะแต่ก็มีบ างกรณีที่
ผู้เสียหายให้ความยินยอมเนื่องจากได้รับความกดดันในทางธุรกิจ เช่น กรณีนายจ้างลูกจ้าง ในกรณีนี มี

                                           
 64 เรื่องเดียวกัน,หน้า12. 



 39 

นักกฎหมายบางท่านเห็นว่าไม่ท าให้ความยินยอมเสียไป หากผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่าเป็นผู้
ยินยอมเองโดยที่ผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจที่สูงกว่า มิได้ใช้อ านาจทางเศรษฐกิจบีบบังคับ ความยินยอม
ดังกล่าวย่อมมีผล เพียงแต่การกระท าที่ไม่สมควร แต่หากเป็นการบีบบังคับให้ยอมย่อมท าให้การ
ยินยอมเช่นว่านั นเสียไปและต้องเป็นความยินยอมที่ไม่ฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
 “ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน”ต้องพิจารณาที่จุดมุ่งหมายของการ
ละเมิดคุณธรรมทางกฎหมายหลักการคือ “ความรู้สึกที่รับได้ละถูกต้อง ของทุกคนในสังคม”(das 
Anstandsgefuhl aller billing und gerecht Denkenden)65เช่นเรื่องการท าร้ายร่างกายหรือการ
ฆ่า เป็นกรณีท่ีกฎหมายไม่ยอมรับความยินยอมเพราะกฎหมายคุ้มครอง บุคคลมิให้ท าร้ายร่างกายหรือ
ฆ่ากันเองเพราะฉะนั นความผิดฐานท าร้ายร่างกายตามมาตรา 295 มาตรา 297 และมาตรา 290 
ผู้ถูกกระท าจะยินยอมโดยบริสุทธิ์การกระท านั นก็ครบองค์ประกอบความผิดเรื่องนี จึงต้องพิจารณา
ผลประโยชน์ที่กฎหมาย (Rechtsgutหรือ interest protected by law) ซึ่งหลักความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของประชาชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 150 ซึ่งบัญญัติว่า 
“การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั นเป็นโมฆะ” เป็นบทบัญญัติที่จ ากัดขอบเขตของ
เสรีภาพในการแสดงเจตนา บุคคลจะก าหนดเจตนาหรือ ข้อสัญญาให้มีวัตถุประสงค์หรืเนื อหาที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อหลักความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ได้ซึ่งศาล
สามารถปฏิเสธการมีผลบังคับของสัญญาที่เอารัดเอาเปรียบหรือสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ให้สัญญาเป็น
โมฆะได้ ความตกลงหรือความยินยอมของผู้เสียหายในคดีละเมิดตามมาตรา 9 ของกฎหมายว่าด้วยข้อ
สัญญาที่ไม่เป็นธรรม66 ตามบทบัญญัตินี  บุคคลผู้ที่ได้รับความเสียหายจะตกลงหรือให้ความยินยอม
ยกเว้น (คือ การที่ผู้ก่อความเสียหายไม่ต้องรับผิดเลย) หรือจ ากัดความรับผิด ( คือ การที่ผู้ก่อความ
เสียหายยังต้องรับผิดอยู่บ้างแต่ไม่ทั งหมด) เพ่ือละเมิดของผู้ก่อความเสียหายไม่ได้ หากความเสียหาย
ที่ผู้ก่อความเสียหายได้ก่อให้เกิดขึ นนั น เกิดจาการกระท าที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย หรือขัดต่อ

                                           
 65 คณิต ณ นคร, เรื่องเดิม, หน้า 264.  
 66 มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพ.ศ.2540 ความตกลงหรือ
ความยินยอมของผู้เสียหายส าหรับการกระท าที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จะน ามาอ้างเป็นเหตุยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดเพ่ือ
ละเมิดมิได ้
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ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับผลบังคับของข้อสัญญาที่ไม่
เป็นธรรมให้พิจารณาตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติข้อสัญญาไม่เป็นธรรม67   
 ความยินยอมต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่ผู้เขียนจะ
น ามาศึกษามี 2 รูปแบบคือความยินยอมที่พึงสันนิษฐานได้(presumed consent) และความยินยอม
ที่ต้องได้รับการบอกกล่าว (informed consent) 
 1) ความยินยอมที่พึงสันนิษฐานได้ (presumed consent) 
 ความยินยอมที่พึงสันนิษฐานได้ไม่ปรากฎอยู่ในกฎหมายของประเทศไทย แต่ในต่างประเทศ
เช่น เยอรมัน มีการน าเอามาใช้ปรับกับคดีด้วย โดยหลักการแล้วความยินยอมที่พึงสันนิษฐานได้เป็น
สิ่งที่อยู่ระหว่างความยินยอมและความจ าเป็นที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ก็เป็นสิ่งที่แยกออกมาเป็น
เอกเทศจากลักกฎหมายทั งสอง  
 ความยินยอมที่พึงสันนิษฐานได้แตกต่างจากความยินยอมในแง่ที่ว่าเป็นเหตุที่ผู้กระท ามี
อ านาจที่จะกระท าโดยชอบด้วยกฎหมายโดยเป็นเหตุให้ผู้กระท ามีอ านาจกระท าได้เหตุหนึ่งเป็นเรื่อง
ของโครงสร้างในทางบรรทัดฐานตามกฎหมายจารีตประเพณี (ein gewohnheitstrechtlicher 
Rechtfertigungsgrund) ความยินยอมที่พึงสันนิษฐานได้จะถูกน ามาอ้างก็ต่อเมื่อเมื่อการได้มาซึ่ง
ความยินยอมที่แท้จริงนั นเป็นสิ่งเป็นไปไม่ได้หรือไม่สามารถขอความยินยอมได้ ด้วยเหตุนี นายแพทย์ที่
ท าการผ่าตัดผู้ป่วยที่หมดสติไม่อาจอ้างหลักความยินยอมที่พึงสันนิษฐานได้เพ่ือยกเว้นความรับผิดหาก
ว่าตนเองไม่สามารถท่ีจะรอถามผู้ป่วยที่สลบก่อนได้โดยที่จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ป่วย68 
 องค์ประกอบของความยินยอมที่พึงสันนิษฐานได้มี 3 ประการดังนี้69 

                                           
67 มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพ.ศ.2540 ในการวินิฉัยว่า

ข้อสัญญาจะมีผลบังคับเพียงใดจึงจะเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีให้พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ทั งปวง 
รวมทั ง 

(1) ความสุจริต อ านาจต่อรอง ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ ความเข้าใจ ความสันทัดจัดเจน 
ความคาดหมาย แนวทางที่เคยปฏิบัติ ทางเลือกอย่างอ่ืน และทางได้เสียทุกอย่างของคู่สัญญาตาม
สภาพที่เป็นจริง 

(2) ปกติประเพณีของสัญญาชนิดนั น 
(3) เวลาและสถานที่ในการท าสัญญาหรือในการปฏิบัติตามสัญญา 
(4) การรับภาระท่ีหนักกว่ามากของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 

 68 สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์,“ความยินยอมที่ที่พึงสันนิษฐานได้ตามกฎหมายอาญาเยอรมัน,”
บทบัณฑิตย์ 60,(ตุลาคม-ธันวาคม 2547) :161-164. 
 69 คณิต ณ นคร, เรื่องเดิม, หน้า268-269. 
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 1) ถานการณ์ที่พึงสันนิษฐานได้ ประกอบด้วยเงื่อนไขอีก2ประการคือต้องเป็นสถานการณ์ที่
ไม่สามารถจะขอความยอนยอมได้จากผู้เสียหายและเป็นสถานการณ์ที่สันนิษฐานว่าผู้เสียหายจะต้อง
ให้ความยินยอม 
 2) การกระท าในสถานการณ์ที่พึงสันนิษฐานได้ จะต้องเป็นการกระท าที่อยู่ในกรอบหรือ
ขอบเขตความประสงค์ของผู้เสียหายหรือเป็นการกระท าที่สมประโยชน์และต้องตามความประสงค์
ของผู้เสียหายตามท่ีจะพึงสันนิษฐานได้ ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นกรณีๆไป 
 3) ความรู้ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ที่พึงสันนิษฐานได้ ผู้กระท าต้องรู้ถึงความจ าเป็นหรือความ
ฉุกเฉินของสถานการณ์และรู้ว่าในกรณีนั นตนไม่อาจจะขอความยินยอมได้และผู้กระท าต้องรู้ด้วยว่าใน
สถานการณ์นั นผู้เสียหายจะให้ความยินยอม เพราะถ้าหากว่าผู้กระท ากระท าไปโดยขัดต่อความ
ประสงค์อันแท้จริงหรือที่จะพึงสันนิษฐานได้การกระท าของผู้กระท าย่อมขาดโครงสร้างข้อนี และเป็น
การกระท าที่ผิดกฎหมาย 
 2) ความยินยอมที่ต้องได้รับการบอกกล่าวตามกฎหมาย(informed consent) 

ความยินยอมที่ ได้รับการบอกกล่าว Informed consent มาจากค าว่า Informed กับ 
consent ซึ่งหมายความว่า ได้รับ ข้อความ หรือแจ้งให้ทราบ กับ ให้ความยินยอม ดังนั นค าว่า 
Informed consent แปลตรงตัว จึงมีความหมายว่า “การให้ความยินยอม หลัง ได้รับข้อความ” 
เพราะว่าก่อนที่จะลงรายมือชื่อในเอกสารให้ความยินยอม ผู้ลงรายมือชื่อต้องได้รับการอธิบายและ
บรรยายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่ก าลังจะลงรายมือชื่อเสียก่อน การลงลายมือชื่อภายหลังที่ได้รับ
แจ้งข้อความหรือค าอธิบายจึงไม่ควรเรียกว่า Informed consent หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า Informed 
consent ที่ถูกต้องควรจะออกมาในรูปแบบของ Voluntary informed consent (ผู้ป่วยได้รับข้อมูล
ที่ถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอ ก่อนลงรายมือชื่อ) 70  มิใช่ออกมาในรูปแบบของ Involuntary 
informed consent (ผู้ป่วยลงลายมือชื่อก่อนได้รับข้อมูล หรือลงลายมือชื่อภายหลังที่ได้รับข้อมูลแต่
เป็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเพียงพอ) ค าว่า Informed consent เป็นหลักกฎหมาย (Legal doctrine) 
ที่ได้รับการพัฒนามานานโดยศาลทางฝั่งประเทศยุโรปตะวันตกและทางอเมริกา ซึ่งมีการใช้ในหลาย
รูปแบบทั งที่เป็นส่วนของการรักษาพยาบาลและการทดลองในมนุษย์โดย 

                                           
 70เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ, กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม, (กรุงเทพฯ : บุ๊คเน็ท, 
2549 ) หน้า 202. 
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 ความยินยอมที่ ได้รับตามหลักความยินยอมที่ ได้รับการบอกกล่าวจะสมบูรณ์ ได้ต้อง
ประกอบด้วยองค์ประกอบด้วย71  
 1.ความสมัครใจ (Voluntariness) ความยินยอมที่เกิดจากการถูกข่มขู่หลอกลวง หรือ
ความส าคัญผิด ไม่ถือว่าเป็นความยินยอมด้วยความสมัครใจดังสุภาษิตที่ว่า “ Nothing is so 
contrary to consent as force and fear ”  (ไม่มีสิ่งใดเป็นปฏิปักษ์ต่อความยินยอมเท่ากับการถูก
บังคับและความเกรงกลัว) 
 2.ความสามารถในการตัดสินใจ (Competence) ความสามารถของบุคคลสามารถ
พิจารณาได้หลายแง่มุมเช่น ความสามารถในการท างาน ความสามารถในการท านิติกรรมทางแพ่ง ใน
ส่วนนี จะพิจารณาเฉพาะความสามารถในการตัดสินใจในการให้ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะ
เท่านั น ซึ่งในการท าความเข้าใจเรื่องความสามารถในการตัดสินใจ มีค าศัพท์ที่จะต้องท าความเข้าใจ
ได้แก่capacity และ competency ซึ่งบางครั งสองค านี อาจใช้แทนกันได้แต่ในต าราทางกฎหมาย
การแพทย์หรือชีวจริยศาสตร์มักจะแยกพิจารณาดังนี 72 
 Capacity เป็นความสามารถในความเป็นจริงผู้ที่ประเมินความสามารถคือบุคลากรทาง
การแพทย์ว่าผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหนึ่ง ๆ มากน้อยขนาดไหน สามารถใช้ความคิดเชิง
นามธรรม หรือตัดสินใจได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่ ซึ่งปัจจัยที่มักจะมีผลถึงความสามารถ ได้แก่ 
โรคทางจิตเวช โรคของระบบประสาทส่วนกลาง73 
 Competency เป็นความสามารถในทางกฎหมาย ซึ่งอาจจะถูกก าหนดโดยกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษร เช่น อายุที่ผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะ หรือค าพิพากษาของศาลที่สั่งให้บุคคลหนึ่งเป็นคนไร้
ความสามารถทั งนี กฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศในเรื่องความสามารถย่อมแตกต่างกันไปหรือแม้แต่ใน
ประเทศเดียวกัน กฎหมายที่ก าหนดเรื่องความสามารถของบุคคลก็อาจแตกต่างกันได้ขึ นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายนั น ๆ เช่น กฎหมายแพ่งบัญญัติให้ผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะเมื่ออายุ 20 ปี 74

                                           
 71 Beauchamp T, Childress J. Principles of Biomedical Ethics. 5th ed: Oxford 
University Press; 2001. อ้างถึงใน ศักดา สถิรเรืองชัย, “ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวในเวช
ปฏิบัติทั่วไป,”วารสารเวชบันทึกศิริราช 6,(มกราคม-มิถุนายน 2556) :32. 
 72 ศักดา สถิรเรืองชัย, เรื่องเดิม, หน้า 33. 
 73 เรื่องเดียวกัน,หน้า 33 
 74 มาตรา 19 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และ
บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ 
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ในขณะที่กฎหมายมรดกก าหนดให้ผู้เยาว์ท านิติกรรมได้เมื่ออายุ 15 ปี 75 และกฎหมายเลือกตั ง
ก าหนดให้บุคคลธรรมดามีสิทธิเลือกตั งเมื่ออายุ 18 ปี เป็นต้นการพิจารณา competency ของผู้ป่วย
ต้องพิจารณาเป็นเรื่อง ๆ หรือเรียกได้ว่าการพิจารณาcompetency นั นมีลักษณะจ าเพาะต่อเนื อหา
เฉพาะอย่างหรือ task-specific กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้แก่ กลุ่มผู้ป่วย
ที่เป็น incompetent person และผู้เยาว์ (minor) เป็นต้น76 
 3.การให้ความยินยอม (Consent) หลังจากบุคคลได้รับทราบข้อมูลและได้ตัดสินใจแล้ว 
การให้ความยินยอมจะมีผลเมื่อมีการแสดงออกซึ่งความยินยอมนั น โดยอาจจะออกมาในรูปแบบที่ชัด
แจ้ง(explicit) ไม่ว่าจะเป็นการบอกด้วยปากเปล่าหรือการเขียน หรือโดยปริยาย (implied)77 เช่นการ
ยอมให้แพทย์ตรวจโดยการนอนบนเตียง การยื่นแขนให้ท าการเจาะเลือด พึงสังเกตว่าขั นตอนการให้
ความยินยอมนั นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวไม่ได้เป็นสาระส าคัญ ถึงแม้
ผู้ป่วยจะได้ลงลายมือชื่อในเอกสารให้ความยินยอมในการตรวจหรือรักษา แต่ผู้ป่วยไม่ได้รับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวการให้บริการ ก็ถือว่าความยินยอมที่ได้มานั นบกพร่อง ไม่ครบองค์ประกอบของความ
ยินยอมท่ีได้รับการบอกกล่าว78 
 สรุปได้ว่าการให้ความยินยอมด้วยการบอกกล่าว หรือ Informed Consent ที่ดีซึ่งแพทย์จะ
ได้รับความคุ้มครอง เป็นเหตุยกเว้นจากความรับผิดนั น ต้องเป็นการสื่อสารที่ ถูกต้อง (Right and 
Adequate Communication Process) และพอเพียงระหว่างแพทย์ผู้ขอความ ยินยอม กับผู้ให้
ความยินยอมและที่ส าคัญที่สุดผู้ให้ความยินยอม ต้องมีทางเลือกเป็นของตนเอง  (Self-Autonomy) 
ไม่มีการถูกบีบบังคับทั งทางตรงและทางอ้อม และเมื่อผู้ป่วยให้ความยินยอมได้ผู้ป่วยก็ย่อมมีสิทธิถอน
ความยินยอมได้เช่นกัน79 

 

                                           
 75 มาตรา 25แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้เยาว์อาจท าพินัยกรรมได้เมื่ออายุสิบ
ห้าปีบริบูรณ์  
 76 ศักดา สถิรเรืองชัย, เรื่องเดิม, หน้า 33. 
 77 เรื่องเดียวกัน,หน้า 33 
 78 เรื่องเดียวกัน,หน้า 33 
 79 โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพิจารณาคดีความผิดทางแพ่งและทางอาญา ของผู้
ประกอบวิชาชีพเฉพาะ : ศึกษากรณีวิชาชีพทนายความและวิชาชีพแพทย์ ,มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ. 2557,หน้า 84.  



บทท่ี 3 
แนวทางขององค์กรอนามัยโลกและแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศเกีย่วกับการ
แสดงเจตนาให้ความยนิยอมของผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิตจากสมองตายและ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 สมองตาย ในทางการแพทย์ถือว่าผู้ที่มีภาวะสมองตายคือผู้ที่เสียชีวิตแล้ว เพราะไม่ว่าเราจะ
ให้การรักษาอย่างไร ผู้ป่วยก็จะไม่มีทางฟ้ืนขึ นมาอีก แต่ในขณะที่สมองตายนั น หัวใจยังเต้นอยู่ อวัยวะ
อ่ืนๆ ยังท างานได้อีกระยะหนึ่ง ดังนั น หากผู้ตายบริจาคอวัยวะไว้ล่วงหน้า ผู้บริจาคร่างคนหนึ่ง
สามารถช่วยชีวิตผู้ อ่ืนได้ไม่น้อยกว่า 4 ชีวิตทางเลือกในการก าหนดนโยบายของแต่ละประเทศที่
ออกมาเป็นกฎหมายในเรื่องของการบริจาคอวัยวะเมื่อตนถึงแก่ความตาย มีรูปแบบกฎเกณฑ์ที่เป็นไป
ได้ 3 รูปแบบด้วยกัน 
 แบบแรกคือ ใช้วิธีให้คน “เลือกเข้าร่วม” (Opt-in หรือ Contracting in) ใช้หลักความ
ยินยอมในการบอกกล่าว (informed consent or Explicit consent systems) กล่าวคือ ให้ผู้ที่
ประสงค์จะบริจาคอวัยวะ แสดงความจ านงล่วงหน้าก่อนที่จะถึงความตายหรือญาติของผู้ตายที่บริจาค
อวัยวะไว้ที่โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ หรือมูลนิธิ แพทย์จึงสามารถน าเอาอวัยวะของผู้ตายมา
ปลูกถ่ายได้การบริจาคอวัยวะนี ผู้บริจาคจะได้รับบัตรผู้บริจาคและหากผู้บริจาคถึงแก่ความตายและ
เมื่อแพทย์พบบัตรนี ก็สามารถก็น าอวัยวะออกมาปลูกถ่ายได้80 หรือเรียกว่าการลงทะเบียนรับเลือก 
(Opt-in registers) ด าเนินการโดยต้องมีการตกลงร่วมกันว่าเป็นผู้บริจาคจะต้องแสดงความยินยอม 
(อย่างชัดเจน) มากกว่าที่จะสันนิษฐานไว้ โดยจะบันทึกการตัดสินใจของแต่ละบุคคลว่าเป็นผู้ 

                                           
 80 ฉัตรแก้ว สอนศิริ,ความรับผิดทางอาญาของแพทย์ผู้กระท าการปลูกถ่ายอวัยวะจากคน
ตาย(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555) หน้า 44. 
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บริจาคที่เสียชีวิตตัวอย่าง เช่น สหราชอาณาจักร (อังกฤษและสกอตแลนด์)และรัฐส่วนใหญ่ใน
สหรัฐอเมริกาด าเนินการเลือกลงทะเบียนเข้าร่วม 
 แบบที่สอง คือ ใช้วิธี“ถอนตัวออก” (Opt-outหรือ Contracting out ) ใช้หลักความยินยอม
ที่พึงสันนิษฐานได้ (Presumed consent) กล่าวคือ ก าหนดให้ประชาชนทุกคนเป็นผู้บริจาคอวัยวะ
โดยอัตโนมัติและถือว่าให้แพทย์สามมารถน าอวัยวะบางอย่างเช่นไตออกจากผู้ที่สมองตายได้เลยถือ
เป็นข้อสันนิษฐานว่าคนที่ตายทุกคนเป็นผู้บริจาคอวัยวะซึ่งถือหลัก Presumed consent คือถ้า
ประชาชนไม่มาแจ้งถอนสิทธิ์ แสดงว่ายินยอมที่จะกระท าการนั นๆคือการบริจาคอวัยวะและให้คนที่ไม่
ยินดีที่จะบริจาคอวัยวะไปแสดงความจ านงถอนชื่อของตนออก หรือเรียกว่า การลงทะเบียนออก
(Opt-out registers) จะด าเนินการในประเทศท่ียอมรับหลักการของความยินยอมที่สันนิษฐานต่อการ
บริจาคซึ่งบุคคลผู้ล่วงลับถือว่าเป็นผู้ยินยอมที่จะบริจาคเป็นค่าเริ่มต้นเว้นแต่จะได้มีการคัดค้านการ
บริจาคก่อนตาย ระบบนี ใช้ในประเทศยุโรปหลายประเทศ เช่น สเปน ออสเตรีย โปรตุเกส ฝรั่งเศส 
ฯลฯ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านของไทย คือประเทศสิงคโปร์  
 ลักษณะของวิธีถอนตัวออก (Opt-outหรือ Contracting out) ก็สามารถแยกย่อยออกเป็น 2 
ประเภทคือ การถอนตัวออกแบบไม่เคร่งครัด (Soft opt-out) และการถอนตัวออกแบบเคร่งครัด 
(Hard opt-out)  
 (1) การถอนตัวออกแบบไม่เคร่งครัด (Soft opt-out) คือการถือว่าประชาชนทุกคนประสงค์
จะบริจาคอวัยวะเมื่อเสียชีวิตเว้นแต่จะได้แสดงเจตนาไว้ชัดแจ้งว่าไม่ประสงค์จะบริจาค อย่างไรก็ตาม
เมื่อผู้บริจาคเสียชีวิตลงแพทย์หรือพยาบาลต้องถามความสมัครใจของญาติผู้เสียชีวิตว่ายังคงประสงค์
จะบริจาคอวัยวะอยู่หรือไม่ หากญาติผู้เสียชีวิตปฏิเสธ การบริจาคอวัยวะก็จะไม่เกิดขึ น ตัวอย่าง
ประเทศท่ีใช้นโยบายนี  เช่น เวลส์ 
 (2) การถอนตัวออกแบบเคร่งครัด (Hard opt-out) คือการถือว่าประชาชนทุกคนประสงค์จะ
บริจาคอวัยวะเมื่อเสียชีวิต เว้นแต่จะได้แสดงเจตนาไว้ชัดแจ้งว่าไม่ประสงค์จะบริจาค โดยไม่ต้อง
ค านึงถึงความประสงค์ของญาติผู้เสียชีวิต ตัวอย่างประเทศท่ีใช้นโยบายนี  คือประเทศสิงค์โปร 

แบบที่สามคือการลงทะเบียนร่วมกัน(Combined registers) ท าให้ผู้บริจาคมีโอกาสบันทึก
ข้อตกลงได้2กรณีดังนี คือ 1) เป็นผู้บริจาคหรือ 2) คัดค้านการเป็นผู้บริจาค การลงทะเบียนแบบ
ผสมผสานใช้กันโดยถือว่าเข้าใจข้อตกลงและข้อตกลงนั นต้องแสดงอย่างชัดแจ้งโดยเป็นการรวมเอา
รูปแบบการบริจาคอวัยวะ แบบใช้วิธีให้คน “เลือกเข้าร่วม” (Opt-in หรือ Contracting in)และแบบ
ที่ใช้วิธี“ถอนตัวออก” (Opt-outหรือ Contracting out )เข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่นสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 ทั งสามแบบนี เป็นแนวทางทางเลือกของแต่ละประเทศว่าจะเลือกใช้แบบใดให้เหมาะสมกับ
ภายในประเทศของตน  โดยการบัญญัติกฎหมายเฉพาะ เพ่ือใช้ก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการ
ปลูกถ่ายอวัยวะและลักษณะความผิดหรือความรับผิด 
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สรุปประเภทของผู้ลงทะเบียนผู้บริจาคได้ดังนี  ในระดับนานาชาติหลายแห่งมีกลไกส าหรับผู้ที่
จะบันทึกความต้องการของตนเองอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะโดยผ่าน 1) บัตรหรือ
เอกสารอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในบุคคลนั น (เช่นบัตรผู้บริจาคบัตรประจ าตัวบัตรประกันสุขภาพ) 2) ฐานข้อมูล
ส่วนกลาง ที่ผู้คนส่งข้อมูลหลายแห่งใช้กลไกเหล่านี ร่วมกันคือการเลือกเข้าร่วมหรือถอนตัวออกและ
ลงทะเบียนร่วมกัน ส าหรับปัญหาการลงทะเบียนมักเก่ียวข้องกับประเด็นที่ได้รับความยินยอม81 

ส าหรับองค์การอนามัยโลก( World Health Organization) หรือ WHO ได้เห็นความส าคัญ
ของเรื่องนี จึงได้มีการวางหลักการที่เรียกว่า แนวทางของ WHO เกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ (WHO 
Guiding Principles on Human Cell, Tissue and Organ Transplantation) ได้ก าหนดแนวทาง
เกี่ยวกับแหล่งที่มาของอวัยวะมนุษย์และชิ นส่วนอวัยวะมนุษย์ที่ใช้เพ่ือการปลูกถ่าย เพ่ือศึกษา
ประกอบการพิจารณาและเปรียบเทียบกับกฎหมายของไทยที่เกี่ยวกับกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะที่จะ
กล่าวถึงในล าดับต่อไป   

3.1แนวทางขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับแหล่งที่มาของอวัยวะมนุษย์และชิ้นส่วน
อวัยวะมนุษย์ที่ใช้เพื่อการปลูกถ่าย (WHO Guiding Principles on Human Cell, 
Tissue and Organ Transplantation) 

 แนวทางของ WHO เกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ (WHO Guiding Principles on Human 
Cell, Tissue and Organ Transplantation) 
 แนวทางที่ 1 อวัยวะนั นอาจน ามาจากศพเพ่ือใช้ในการปลูกถ่ายได้ ต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ตาย หรือไม่มีเหตุที่เชื่อได้ว่าผู้ตายเคยปฏิเสธหรือไม่ยินยอมให้น าอวัยวะออกขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ 
 แนวทางที่ 2 แพทย์ที่ท าหน้าที่ในการดุแลหรือรักษาผู้บริจาคอวัยวะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการน าอวัยวะออกจากผู้บริจาคและกระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะ หรือหลังจากขั นตอนการ
ปลูกถ่าย 
 แนวทางที่ 3 การปลูกถ่ายอวัยวะนั นควรใช้อวัยวะที่ได้มาจากศพเท่านั น แต่หากเป็นผู้บริจาค
ที่ยังมีชีวิตอยู่ควรต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ได้มาจากการบริจาค และควรต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับ
ผู้รับอวัยวะ ยกเว้นกรณีที่เป็นการเปลี่ยนถ่าย ไขกระดูก (Bone marrow) และเนื อเยื่ออ่ืนที่สามารถ
สร้างขึ นใหม่ได้ (Other acceptable regenerative tissues) ในการน าอวัยวะออกจากคนที่ยังมีชีวิต 

                                           
 81Review of deceased organ donation and transplantation rates, initial report 
to Minister of Health, (MARCH 2016), p.55.  
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ผู้บริจาคต้องให้ความยินยอมโดยต้องได้รับทราบข้อมูลครบถ้วนทั งความเสี่ยงที่จะได้รับและไม่มีการ
แทรกแซงใดๆ (ส าหรับกรณีแนวทางท่ี 3 นั นเป็นกรณีของการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่) 
 แนวทางที่ 4 ไม่ควรน าอวัยวะออกจากเด็ก ยกเว้น กระท าภายใต้อ านาจกฎหมายในประเทศ 
ในกรณีเนื อเยื่ออ่ืนที่สามารถสร้างขึ นใหม่ได้ 
 แนวทางที่ 5 อวัยวะมนุษย์หรือชิ นส่วนมนุษย์ไม่สามารถเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนในเชิงพาณิชย์
ได้ รวมทั งห้ามการให้หรือรับค่าตอบแทนส าหรับอวัยวะ (รวมถึงค่าชดเชยหรือรางวัล) 
 แนวทางที่ 6 ห้ามการโฆษณาที่มีความประสงค์เพ่ือซื อ หรือให้ได้มาเพ่ือวัยวะ หรือเสนอเพ่ือ
ซื อ 
 แนวทางที่ 7 ห้ามไม่ให้แพทย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพเข้าเกี่ยวข้องกับการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ หากเชื่อได้ว่าอวัยวะนั นได้มาจากเชิงพาณิชย์ 
 แนวทางที่ 8 ห้ามไม่ให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายอวัยวะเรียกรับเงิน
เกินกว่าค่าด าเนินการหรือค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรม 
 แนวทางที่ 9 การจัดสรรอวัยวะต้องอยู่บนความยุติธรรมและเสมอภาค โดยการบริจาค
อวัยวะนั นต้องอยู่บนความจ าเป็นทางการแพทย์ และต้องไม่เก่ียวข้องเงินหรือค่าตอบแทนใดๆ 
 แนวทางที่ 10 ขั นตอนที่มีคุณภาพสูงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้
บริจาคและผู้รับบริจาคเหมือนกัน ผลลัพธ์ระยะยาวของการบริจาคเซลล์และเนื อเยื่อและอวัยวะและ
การปลูกถ่ายควรได้รับการประเมินส าหรับผู้บริจาคท่ีมีชีวิตตลอดจนผู้รับบริจาค  
  ระดับความปลอดภัยประสิทธิภาพและคุณภาพของเซลล์เนื อเยื่อและอวัยวะของมนุษย์ใน
การปลูกถ่ายเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพที่มีลักษณะพิเศษจะต้องได้รับการดูแลและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง สิ่งนี ต้องใช้ระบบคุณภาพรวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับและการเฝ้าระวังโดยมีเหตุการณ์และ
ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์รายงานทั งในระดับประเทศและส าหรับผลิตภัณฑ์ของมนุษย์ที่ส่งออก 
 แนวทางที่ 11 องค์กรและการด าเนินการกิจกรรมการบริจาคและการปลูกถ่ายรวมทั ง
ผลการรักษาทางการแพทย์ต้องมีความโปร่งใสและเปิดกว้างเพ่ือการตรวจสอบข้อเท็จจริงใน
ขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อและความเป็นส่วนตัวของผู้บริจาคและผู้รับจะได้รับ
ความคุ้มครองเสมอ 
 

3.2 ประเทศที่ใช้วิธีการแสดงความประสงค์จะบริจาคหรือการบอกกล่าวเพื่อรองรับต่อ
การแสดงเจตนายินยอมบริจาคอวัยว ะ (รูปแบบ เลือกเข้ าร่วม  Opt-in หรือ 
Contracting in) 
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 3.2.1 ประเทศอังกฤษ 
 ประเทศอังกฤษมีกฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการใช้อวัยวะจากศพในการ ปลูก
ถ่ายอวัยวะและเพ่ือการศึกษาทางการแพทย์ (Medical Education) หรือเพ่ือการศึกษาวิจัยอัน
เกี่ยวกับภาวะหลังการตาย (การปลูกถ่ายอวัยวะจากศพ The Human Tissue Act 1961 ได้ถูก
ยกเลิกไปแล้วโดยกฎหมาย Human Tissue (Scotland) Act 2006  Human Tissue Act 2004 ) 
 3.2.1.1 พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเนื้อเยื่อมนุษย์ (สกอตแลนด์) พ.ศ. 2549 
(Human Tissue (Scotland) Act 2006) 
 1.ความยินยอม 
 การบริจาคอวัยวะภายใต้พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเนื อเยื่อมนุษย์ (สกอตแลนด์) พ.ศ. 2549 ( 
Human Tissue (Scotland) Act 2006) เป็นระบบของการเลือกเข้าร่วมดังนั นอวัยวะของร่างกาย
ของผู้ตายที่จะถูกน าออกจากร่างกายและใช้เพ่ือการปลูกถ่ายอวัยวะ , การวิจัย, การศึกษาหรือการ
ฝึกอบรมหรือการตรวจสอบ82การบริจาคอวัยวะนั นขึ นอยู่กับหลักการของการอนุญาตให้ความยินยอม
ที่มีจุดประสงค์เพ่ือให้บุคคลมีสิทธิจะแสดงความปรารถนาของตนเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ นกับร่างกาย
ของเขาหลังจากการตาย โดยคาดหวังว่าความปรารถนาเหล่านั นจะได้รับการเคารพและปฏิบัติตามที่
ได้อนุญาตให้ความยินยอมไว้ก่อนตาย เนื่องจากจุดมุ่งหมายการออกกฎหมายคือความปรารถนาของ
ผู้อื่นควรได้รับการปฏิบัติตาม 

2.บุคคลที่สามารถบริจาคอวัยวะได้และวิธีการบริจาคอวัยวะ 
 1. บุคคลที่บรรลุนิติภาวะซึ่งในพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเนื อเยื่อมนุษย์ (สกอตแลนด์) หมายถึง
บุคคลที่มีอายุตั งแต่ 16 ปีขึ นไป83 สามารถอนุญาตให้มีการผ่าตัดและใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
ของตัวเองหลังจากการตายเพ่ือการปลูกถ่ายรวมทั งเพ่ือการวิจัยการศึกษาหรือการฝึกอบรมและการ
ตรวจสอบตามมาตรา 3 (1) ของพระราชบัญญัติ84 โดยปกติจะเรียกว่าการให้อ านาจด้วยตนเอง 

                                           
 82 section 3 Use of part of body of deceased person for transplantation, 
research etc. Human Tissue (Scotland) Act2006. 
 83 section 60 Interpretation of Human Tissue (Scotland) Act 2006 
 84 Section 3 Use of part of body of deceased person for transplantation, 
research etc. 
(1)Part of the body of a deceased person may be removed from the body and used, 
for the purposes of— 
 (a)transplantation; 
 (b)research; 
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  การอนุญาตสามารถกระท าได้ทั งในรูปแบบลายลักษณ์อักษร (รวมทั งแบบอิเล็กทรอนิกส์) 
หรือแสดงออกด้วยวาจาด้วยวาจา ซึ่งสามารถเพิกถอนการอนุญาตส าหรับการปลูกถ่ายได้ตลอดเวลา 
แต่ต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้มีความชัดเจนว่ามีความปรารถนาใดในช่วงเวลาที่เสียชีวิต ใน
กรณีที่ความปรารถนาของผู้บริจาคในการบริจาคอวัยวะเพ่ือการปลูกถ่ายแสดงที่เจตจ านงไว้ล่วงหน้า
ก่อนตายมีความชัดเจนก็จะไม่จ าเป็นต้องขออนุญาตจากญาติหรือครอบครัวของผู้บริจาคอีกครั ง 
เนื่องจากความปรารถนาของผู้ตายในกรณีเหล่านี คือสิ่งส าคัญที่ท าให้สามารถน าอวัยวะจากร่างกาย
เพ่ือไปท าการปลูกถ่ายได้ตามกฎหมาย 
 2. ญาติหรือครอบครัวสามารถอนุญาตให้มีการบริจาคอวัยวะได้ในกรณีที่ความประสงค์ของ
ผู้เสียชีวิตไม่เป็นที่ปรากฎ โดยญาติหรือครอบครัวจะถูกขอให้พิจารณาการอนุญาตให้อวัยวะบน
พื นฐานของที่เชื่อว่าเป็นความปรารถนาของผู้ตาย ญาติหรือครอบครัวอาจไม่ให้การอนุญาตให้มีการ
น าอวัยวะไปเพ่ือการปลูกถ่ายหากมีความรู้ว่าผู้ที่เสียชีวิตนั นไม่เต็มใจที่จะให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของร่างกายเพ่ือใช้ในการปลูกถ่าย การอนุญาตดังกล่าวโดยญาติหรือครอบครัวเพ่ือการใช้อวัยวะของ
ร่างกายส าหรับการปลูกถ่ายสามารถเขียนและลงนามหรือได้รับการพูดด้วยวาจา เมื่อได้ให้การ
อนุญาตแล้วจะไม่สามารถเพิกถอนได้ เนื่องจากจะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นในการเพิกถอนนาทีสุดท้าย
จะก่อให้เกิดปัญหากับผู้รับที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะไปแล้ว ล าดับญาติที่ใกล้ชิดที่สุดที่มีอานาจให้
การอนุญาตแทนผู้เสียชีวิตมีล าดับดังนี 85 
 (1) คู่สมรส 
 (2) อยู่ร่วมกันฐานะสามีหรือภริยาหรือมีความสัมพันธ์ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของความสัมพันธ์
ระหว่างคู่ครองและอาศัยอยู่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
 (3) บุตร 
 (4) บิดามารดา 
 (5) พ่ีชายหรือน้องสาว 
 (6) ปู่ย่าตายาย 
 (7) หลานคนโต 
 (8) ลุงหรือป้า 
 (9) ลูกพ่ีลูกน้อง 
 (10) หลานสาวหรือหลานชาย 

                                                                                                                         
 (c)education or training; 
 (d)audit, 
 85 section 50 Nearest relative of Human Tissue (Scotland) Act 2006 
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 (11) เพ่ือนสนิท 
 3.ในกรณีของเด็กมาตรา 8 ของกฎหมาย Human Tissue (Scotland) Act 2006 ได้
ก าหนดอายุขั นต่ าให้เด็กอายุ 12 ปีขึ นไป86สามารถอนุญาตให้มีการปลูกถ่ายอวัยวะและใช้ประโยชน์
ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเด็กหลังจากการตายของเด็กคนนั นเพ่ือการปลูกถ่ายอวัยวะ, การวิจัย, 
การศึกษาหรือการฝึกอบรมหรือการตรวจสอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง87 โดยระบุว่าการ
อนุญาตดังกล่าวต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและการให้อนุญาตอาจถูกเพิกถอนเป็นลายลักษณ์อักษร
และมาตรา 9 ยังบัญญัติว่าให้มีผลใช้บังคับทันทีก่อนการเสียชีวิตของเด็กที่อายุตั งแต่ 12 ปีขึ นไป 
 หากไม่มีการอนุญาตจากเด็กก่อนตาย การใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเด็กเพ่ือ
การปลูกถ่ายจะกระท าได้ต่อเมื่อผู้ที่มีสิทธิในการเลี ยงดูและเป็นผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องกับเด็กไดอ้นุญาต
ให้ใช้อวัยวะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดในหนึ่งหรือหลายอย่างของร่างกาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการปลูกถ่าย
อวัยวะ การศึกษาหรือการฝึกอบรมการวิจัยและการตรวจสอบ โดยการอนุญาตดังกล่าวต้องกระท า
เป็นลายลักษณ์ อักษรและลงนามหรือแสดงด้วยวาจาและระบุว่าการอนุญาตดังกล่าว วมีเพ่ือ
วัตถุประสงค์ใด 
 การอนุญาตโดยผู้ที่มีสิทธิในการเลี ยงดูและเป็นผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องกับเด็กอาจถูกเพิกถอน
เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยบุคคลคนเดียวกับบุคคลที่อนุญาต แต่ส าหรับการอนุญาตที่ให้ไว้
เพ่ือการปลูกถ่ายอวัยวะไม่สามมารถเพิกถอนได้ บุคคลไม่สามารถอนุญาตถ้าบุคคลนั นรู้อย่างแท้จริง
ว่าเด็กไม่เต็มใจให้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเด็กใช้ส าหรับการปลูกถ่ายอวัยวะ88 
 มาตรา 10 ในกรณีที่เป็นเด็กอายุต่ ากว่า 12 ปีและเด็กเสียชีวิต การอนุญาตการผ่าตัดและใช้
ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายของเด็กหลังจากการตายเพ่ือการปลูกถ่ายรวมทั งเพ่ือการวิจัยการศึกษา
หรือการฝึกอบรมและการตรวจสอบ เป็นของบุคคลผู้ที่มีสิทธิและความรับผิดชอบของผู้ปกครอง ต้อง

                                           
 86 Section 8 Authorisation: child 1 2  years of age or over of Human Tissue 
(Scotland) Act 2006. 
 87 มาตรา 3 ใช้อวัยวะของร่างกายของผู้ตายเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ การวิจัย ฯลฯ 
 (1) อวัยวะของร่างกายของผู้ตายจะถูกน าออกจากร่างกายและใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี  
การปลูกถ่ายอวัยวะ, การวิจัย, การศึกษาหรือการฝึกอบรมหรือการตรวจสอบ 
 88 section 9 Authorisation as respects child who dies 12 years of age or over 
by person with parental rights and responsibilities of Human Tissue (Scotland) Act 
2006. 
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ท าให้ถูกต้องตามกฎหมายที่จะด าเนินการบนพื นฐานของการอนุมัติจากบุคคลหนึ่งที่มีสิทธิของความ
เป็นผู้ปกครอง89 
 การอนุญาตนั นต้องเป็นเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามหรือแสดงออกโดยวาจาโดยบุคคลที่
ให้การอนุญาตซึ่งการอนุญาตอาจถูกถอนออกเป็นลายลักษณ์อักษรโดยบุคคลนั น ส าหรับกรณีเพ่ือการ
ปลูกถ่ายไม่อาจเพิกถอนได้ ซึ่งวิธีการดังกล่าวสอดคล้องกับบทบัญญัติทั่วไปของพระราชบัญญัติเด็ก 
(สกอตแลนด์ ) พ .ศ. 2538 เกี่ ยวกับความยินยอมของผู้ปก ครองในการรักษาพยาบาล90 
พระราชบัญญัตินี ไม่รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นที่ได้สิทธิและความรับผิดชอบจากผู้ปกครองในการมอบ
อ านาจ 
 4. ความยินยอมของพนักงานอัยการ (Procurator Fiscal) ส ารับการน าออกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของร่างกายเมื่อบุคคลใดรู้หรือมีเหตุผลที่จะเชื่อว่าการชันสูตรร่างกายของผู้ตายมีจ าเป็นต้องใช้เป็น
หลักฐานทางคดีเพ่ือวัตถุประสงค์ในการท างานของพนักงานอัยการบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับความ
ยินยอมของพนักงานหรืออนุญาตจากอัยการในการน าอวัยวะของร่างกายเพ่ือการปลูกถ่ายรวมทั งเพ่ือ
การวิจัยการศึกษาหรือการฝึกอบรมและการตรวจสอบ ความยินยอมของพนักงานอัยการอาจกระท า
ด้วยวาจาและหากต้องได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรต้องกระท าโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได9้1  

3.การยกเว้นความผิดทางกฎหมายของบุคลากรทางการแพทย์จากการปลูกถ่ายอวัยวะ 
 ในมาตรา 16 อนุมาตรา (2)92 ของพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเนื อเยื่อมนุษย์ (สกอตแลนด์) พ.ศ. 
2549 ( Human Tissue (Scotland) Act 2006) ระบุว่าการป้องกันบุคคลที่ถูกตั งข้อหาว่ากระท า
ความผิดในการปลูกถ่ายอวัยวะโดยไม่ได้รับการอนุญาตนั น หากแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการด าเนินการ
ตามกฎหมายนี นั นให้เชื่อว่าการผ่าตัดน าออกและการใช้อวัยวะนั นได้รับอนุญาตตามข้อก าหนดของ
พระราชบัญญัตินี ที่ก าหนดว่าการผ่าตัดส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายของผู้ตายมีเพ่ือวัตถุประสงค์
ส าหรับการปลูกถ่ายอวัยวะ, การวิจัย, การศึกษาหรือการฝึกอบรมหรือการตรวจสอบและจะต้อง

                                           
 89 Section10  Authorisation as respects child who dies under 12  years of age. 
of Human Tissue (Scotland) Act 2006. 
 90 The Children (Scotland) Act 1995 in relation to parental consent for 
medical treatment. 
 91 Section 5  Consent by procurator fiscal to removal of part of body.of 
Human Tissue (Scotland) Act 2006 
 92 section 16 Offences: removal or use of part of body of deceased person for 
transplantation, research etc. of Human Tissue (Scotland) Act 2006 
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กระท าโดยผู้ประกอบโรคศิลปะที่ลงทะเบียน หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสก๊อตแลนด์  
 3.2.1.2 พระราชบัญญัติเนื้อเยื่อมนุษย์ (Human Tissue Act 2004) 
 พระราชบัญญัตินี ก าหนดแนวความคิดยินยอมที่เหมาะสม (ก าหนดไว้ในข้อที่อาจให้ความ
ยินยอม) พระราชบัญญัติอธิบายสถานการณ์เฉพาะภายใต้กฎหมายซึ่งจ าเป็นต้องมีการยินยอมที่
เหมาะสมในการผ่าตัดจัดเก็บและการใช้อวัยวะของมนุษย์ที่เพ่ือวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายก าหนด 
แนวคิดเรื่องความยินยอมที่ถูกต้องมีอยู่ในกฎหมายทั่วไปและความสามารถทางกฎหมาย 
 1.บุคคลที่สามารถให้ความยินยอมที่เหมาะสมในการบริจาคอวัยวะ  

1.ผู้ที่บรรลุนิติภาวะสามารถให้ความยินยอมภายใต้ พระราชบัญญัติเนื อเยื่อมนุษย์ (Human 
Tissue Act 2004) ที่ก าหนดชัดเจนว่าในกรณีผู้บรรลุนิติภาวะตัดสินใจยินยอมบริจาคอวัยวะหรือ
เนื อเยื่อหลังจากการตายของตนแล้ว ความยินยอมที่ได้รับนั นเพียงพอส าหรับการปลูกถ่ายอวัยวะที่
ถูกต้องตามกฎหมาย ในท านองเดียวกันหากเป็นการตัดสินใจที่จะไม่ยินยอมให้บริจาคอวัยวะหรือ
เนื อเยื่อที่เกิดขึ นหลังจากการตายแล้ว การบริจาคอวัยวะนั นจะต้องไม่ด าเนินการตามที่ไม่ได้รับความ
ยินยอม93 

2.ผู้บรรลุนิติภาวะอายุ 18 ปีขึ นไปสามารถแต่งตั งบุคคลหรือ (ได้รับการเสนอชื่อ)เป็นตัวแทน 
94ให้กระท าการในเรื่องทั่วไปหรือ จ ากัดเฉพาะบางการกระท า การแต่งตั งตัวแทนอาจท าเป็นปากเปล่า
หรือเป็นลายลักษณ์อักษร ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั งอาจถูกเพิกถอนได้ตลอดเวลา ถ้าบุคคลที่ถู ก
แต่งตั งมีมากกว่าหนึ่งคนเพียงคนเดียวเท่านั นที่ต้องให้ความยินยอมเว้นแต่ข้อก าหนดในการแต่งตั ง
ระบุว่าต้องกระท าร่วมกัน 
 3.ถ้าผู้ตายไม่ได้แสดงความยินยอม (หรือปฏิเสธ) ต่อการใช้อวัยวะของตนในการปลูกถ่ายหรือ
ในกรณีที่ไม่ได้แต่งตั งตัวแทน ผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับผู้ตายก่อนตายจะเป็น
ผู้ให้ความยินยอมผู้ที่มีคุณสมบัติตามความสัมพันธ์กับผู้ตายคือล าดับชั นที่ใกล้ชิดผู้เสียชีวิตที่สุดก่อน
ดังนี 95 
 1.คู่สมรสหรือคู่สมรส (spouse or partner (including civil or same sex partner) )
(รวมทั งหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองคนที่อาศัยอยู่ในฐานะคู่สามีภรรยาที่ไม่ได้แต่งงานหรืออยู่ใน
สหภาพพลเรือน ข้อนี ใช้กับทั งคู่เพศตรงข้ามและเพศเดียวกัน) 

                                           
 93 section 3 Appropriate consent: adults (6) 0f Human Tissue Act 2004. 
 94 section 4 Nominated representatives of Human Tissue Act 2004. 
 95 Section 27 Provision with respect to consent of Human Tissue Act 2004. 
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 2. บิดามารดาหรือบุตร (parent or child (in this context a ‘child’ can be any age) ) 
(ในบริบทนี  "เด็ก" อาจอยู่ในวัยใดก็ได้) 
 3.พี่ชายหรือน้องสาว (brother or sister) 
 4.ปู่ย่าตายายหรือหลาน (grandparent or grandchild) 
 5.หลานสาวหรือหลานชาย (niece or nephew) 
 6. พ่อเลี ยงหรือแม่เลี ยง (stepfather or stepmother) 
 7.พ่ีน้องต่างบิดาหรือมารดา หรือ พ่ีน้องที่ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน (half-brother or 
half-sister) 
 8.เพื่อนสนิท (friend of long standing) 

4.ความยินยอมของเด็ก เด็ก ๆในกฎหมายนี คือคนที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี อ านาจในการ
ตัดสินใจก่อนที่จะเสียชีวิตและยินยอมให้มีการบริจาคอวัยวะและเนื อเยื่อหลังจากที่เสียชีวิตนั นไม่ต่าง
จากของผู้ที่บรรลุนิติภาวะ ความยินยอมของเด็กนั นเพียงพอที่จะท าให้มีการน าอวัยวะไปใช้ส าหรับ
การปลูกถ่ายตามกฎหมาย 96 

หากเด็กไม่ได้ตัดสินใจหรือไม่สามารถตัดสินใจให้ความยินยอมด้วยตนเองได้ในกรณีนี มีความ
ยินยอมที่เหมาะสมส าหรับการบริจาคอวัยวะและเนื อเยื่อจะเป็นของผู้ปกครองที่มีความรับผิดชอบ
ส าหรับเด็กทันทีที่เด็กเสียชีวิต ในกรณีที่ไม่มีผู้ปกครองก่อนที่เด็กจะเสียชีวิตความยินยอมที่เหมาะสม
จะเป็นของบุคคลใความสัมพันธ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่อยู่กับเด็กก่อนตาย  
 2.ความยินยอมที่ถูกต้อง 
 ส าหรับความยินยอมที่ถูกต้องจะต้องได้มาด้วยความสมัครใจโดยมีการบอกกล่าวข้อมูลใน
เรื่องที่ต้องการขอความยินยอมอย่างเหมาะสมแก่ผู้ที่มีความสามารถให้ความยินยอม ความยินยอมนั น
อาจเป็นความยินยอมที่เฉพาะจงจงหรือหรืออาจจะกว้างขึ นในขอบเขตนั นๆ บางครั งเรียกว่าความ
ยินยอมท่ัวไป 
 3.ระยะเวลาที่ได้รับความยินยอม 
 ความยินยอมอาจแตกต่างกันไปตามระยะเวลา อาจมีอยู่ตลอดเวลาหรือมีการจ ากัดเวลาของ
ความยินยอมเอาไว้ ความยินยอมที่มีอยู่ตลอดเวลาจะมีผลบังคับใช้ตลอดจนกว่าจะมีการเพิกถอน
ความยินยอมนั น อย่างไรก็ตามบางคนอาจระบุระยะเวลาที่ต้องการอนุญาตให้มีผลใช้บังคับต่อไป ใน
ทั งสองกรณีการตัดสินใจควรได้รับการบันทึกไว้อย่างชัดเจนในบันทึกของผู้ป่วยและ / หรือบันทึก
สถานประกอบการที่ครอบครองอวัยวะ 
 4.การถอนค ายินยอม  

                                           
 96 section 2 “Appropriate consent”: children of Human Tissue Act 2004 
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 กรณีที่บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้ตายได้รับการขอความยินยอมน าอวัยวะจากผู้ตายเพ่ือ
น าไปใช้ในการปลูกถ่ายและได้รับความยินยอมแล้วการยินยอมนั นไม่สามารถถอนออกได้เมื่อมีการ
ผ่าตัดน าอวัยวะออก ซึ่งสิ่งนี จะต้องชัดเจนส าหรับผู้ที่ให้ความยินยอมในเวลาที่ได้ขอความยินยอม 
 5.การลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคอวัยวะ97 
 1.ทะเบียนผู้บริจาคอวัยวะ The Organ Donor Register (ODR) ด าเนินการทั่วสหราช
อาณาจักรเพ่ือให้บุคคลบันทึกความปรารถนาของตนเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและเนื อเยื่อหลัง
เสียชีวิต ทะเบียนผู้บริจาคอวัยวะ (ODR) ช่วยให้ผู้คนบันทึกว่าพวกเขาต้องการที่จะบริจาคทุกอวัยวะ
หรือบางส่วนหรือไม่และเนื อเยื่อ 
 2.บุคคลที่ลงทะเบียนตัดสินใจด้วยความสมัครใจของตนเองนั นจะมีข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการ
ตัดสินใจลงทะเบียนและมีขีดความสามารถทางจิตหรือความสามารถเมื่อลงทะเบียนแล้วการตัดสินใจ
ที่บันทึกไว้ใน ทะเบียนผู้บริจาคอวัยวะ (ODR)  ถือว่าเป็นความยินยอมที่ถูกต้องและเหมาะสมในเวลา
ที่ลงทะเบียน 
 3.การตัดสินใจที่ถูกต้องตามกฎหมายจากผู้บริจาคเองเป็นสิ่งที่เพียงพอที่จะท าให้อวัยวะและ
เนื อเยื่อที่ที่พวกเขาตัดสินใจที่จะบริจาคนั นน าไปใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะได้ และในท านองเดียวกันใน
สถานการณ์ที่พวกเขาได้ตัดสินใจที่จะไม่บริจาคการบริจาคก็ไม่สามารถด าเนินการต่อได้ ส าหรับทุกคน
ในความสัมพันธ์ที่เป็นญาติหรือครอบคัวไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะเพิกถอนการตัดสินใจที่ถูกต้องตาม
กฎหมายเพื่อให้หรือระงับความยินยอมนั นได้ 
 4.หากผู้บริจาคได้ให้ความยินยอมที่ถูกต้อง แต่ญาติคัดค้านการด าเนินการบริจาคอวัยวะหรือ
เนื อเยื่อ เจตจ านงของผู้บริจาคควรได้รับการเคารพความยินยอมของผู้บริจาคเองที่คาดหวังเพ่ือความ
ปรารถนาของผู้บริจาคจะได้รับการปฏิบัติจริง การคัดค้านของญาติจะไม่สามารถลบล้างความ
เหมาะสมและความยินยอมที่ถูกต้องจากผู้บริจาคได้ 
 5. Human Tissue Act ก าหนดชัดเจนว่าในกรณีที่ผู้ใหญ่ตัดสินใจที่จะยินยอมให้บริจาค
อวัยวะหรือเนื อเยื่อที่เกิดขึ นหลังจากการตายแล้วความยินยอมนั นเพียงพอส าหรับการกระท าที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

6.การยกเว้นความผิดทางกฎหมายของบุคลากรทางการแพทย์จากการปลูกถ่ายอวัยวะ 
ในมาตรา 5 ของพระราชบัญญัตินี ถือว่าเป็นการกระท าที่เป็นการน าอวัยวะที่เกี่ยวข้องออก

จากผู้เสียชีวิตและเก็บรักษาและใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในตารางที่ 1 ของพระราชบัญญัติและ
รวมถึงการระบุสาเหตุของความตาย โดยปราศจากความยินยอมที่เหมาะสม ในกรณีที่มีการยินยอมที่

                                           
 97Code F: Donation of solid organs and tissue for transplantation. P 23. 
Published: 3 April 2017. 



 62 

จะใช้อวัยวะเพ่ือวัตถุประสงค์หนึ่งแล้ววัตถุประสงค์ดังกล่าวไม่สามารถน ามาใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน
โดยไม่ได้รับความยินยอมอีกได้ ถือว่าเป็นการกระท าที่ผิด บุคคลจะไม่กระท าความผิดหากเชื่อว่า
บุคคลนั นได้รับความยินยอมตามสมควรหรือการกระท านั นไม่ใช่เรื่องที่ต้องได้รับความยินยอม98 

 
 3.2.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา ในแบบการร้องขอ (Require request) 
 เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศสหพันธรัฐ ดังนั นกฎหมายในแต่ละมลรัฐจึงมี
ความแตกต่างกันออกไปโดยจะกล่าวถึงกฎหมายของรัฐบาลกลางบางส่วนเพ่ือแสดงให้เห็นถึงระบบ
ระบบการให้ความยินยอมโดยแจ้งชัดของระบบเลือกเข้าร่วม (Opt-in)  ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา 
หลักการปลูกถ่ายอวัยวะมีบัญญัติไว้ใน Uniform Anatomical Gift Act 1987 ความต้องการในการ
บริจาคอวัยวะหรือร่างกายการบริจาคอวัยวะหรือร่างกายในขณะที่มีชีวิตอยู่นี ต้องเป็นไปตามรัฐ
บัญญัติ Uniform Anatomical Gift Act (พระราชบัญญัติบริจาคอวัยวะหรือร่างกาย) 1987 ที่ แก้ไข
ล่าสุดหรือแก้ไขในปี 2009 
 1.ความยินยอม 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ระบบเลือกเข้าร่วม (opt-in) ในการบริจาคอวัยวะที่ ให้
ความส าคัญกับการเคารพอิสระในการแสดงเจตนาของบุคคลเพ่ือการบริจาคอวัยวะ ซึ่งการบริจาค
อวัยวะหรือร่างกายที่ไม่ได้ถูกเพิกถอนโดยผู้บริจาคก่อนตายนั นจะไม่สามารถเพิกถอนได้และไม่
จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมหรือสมัครใจของบุคคลอ่ืนโดยในมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติ ได้รับ
การออกแบบมาเพ่ือระบุกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าการตัดสินใจของผู้บริจาคเป็นอิสระ จะต้องได้รับเคารพ
อิสระในการแสดงเจตนาของบุคคลและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้อ่ืน  

2.บุคคลที่สามารถบริจาคอวัยวะได้ 
 ผู้ที่สามารถบริจาคอวัยวะหรือร่างกายก่อนที่ตนเสียชีวิตอยู่ในมาตรา4 ของ Uniform 
Anatomical Gift Act (พระราชบัญญัติบริจาคอวัยวะหรือร่างกาย) 99อาจมีการบริจาคร่างกายหรือ
อวัยวะของผู้บริจาคอาจท าขึ นในช่วงชีวิตของผู้ที่ผู้บริจาคยังมีชีวิตอยู่เพื่อการปลูกถ่าย, รักษา,การวิจัย
หรือการศึกษา  

                                           
 98 Section 5 Prohibition of activities without consent etc. of Human Tissue Act 
2004 
 99section 4 Who may make Anatomical gift before donor’s death.In this 
Uniform Anatomical Gift Act 1987 (Last Revised or Amended in 2009).  
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 1. ผู้บริจาคบริจาคด้วยตนเอง เช่น ผู้บริจาคที่บรรลุนิติภาวะซึ่งมาอายุตั งแต่ 18 ปีขึ นไป100

หรือถ้าผู้บริจาคเป็นผู้เยาว์ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายของรัฐเพ่ือขอใบอนุญาตขับรถ(ใส่อายุที่อายุ
น้อยที่สุดที่บุคคลสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถประเภทใดก็ได้) อายุปี 
 2.ตัวแทนของผู้บริจาคเว้นแต่ตัวแทนตามหนังสือมอบอ านาจเพ่ือการดูแลสุขภาพหรือข้อมูล
อ่ืนๆที่บันทึกไว้ห้ามมิให้ตัวแทนท าการบริจาคอวัยวะหรือร่างกาย ตัวแทนของผู้ตายในเวลาที่เสียชีวิต
ซึ่งอาจได้รับอ านาจให้ท าการบริจาคอวัยวะหรือร่างกายได้แก่ 
 (1) คู่สมรสของผู้ตาย; 
 (2) บุตรที่บรรลุนิติภาวะของผู้ตาย 
  (3) บิดามารดาของผู้ตาย;  
 (4) พ่ีน้องที่บรรลุนิติภาวะของผู้ตาย  
 (5) ลูกหลานที่บรรลุนิติภาวะของผู้ตาย 
 (6) ปู่ย่าตายายของผู้ตาย;  
 (7) ผู้ที่ดูแลผู้ตาย  
 (8) คนที่ท าหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ของผู้ตายในเวลาที่ตาย และ 
 (9) บุคคลอื่นใดที่มีอ านาจในการจัดการร่างกายของผู้ตาย   
 รายชื่อบุคคลที่สามารถท าการบริจาคอวัยวะหรือร่างกายที่มักจะได้รับการพิจารณาว่าพวก
เขายินดีที่จะบริจาคเมื่อผู้บริจาคใกล้เสียชีวิต ในนามของผู้ตายนั นรวมถึงบุคคลที่อยู่ในช่วงเวลาของ
การตายของผู้ตายท าหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ตายบุคคลไม่สามารถให้การบริจาคได้ได้ถ้าในช่วงเวลาที่
ผู้เสียชีวิตตายบุคคลในล าดับชั นก่อนมีเหตุผลพอที่จะคัดค้านการบริจาค  
 บุคคลที่ได้รับมอบให้บริจาคร่างกายหรืออวัยวะอาจท าโดยเอกสารการบริจาคที่ลงนามโดย
บุคคลที่ท าการบริจาคหรือโดยการสื่อสารด้วยปากเปล่าซึ่งบุคคลนั นได้รับการบันทึกด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรืออย่างน้อยให้ลงบันทึกและลงลายมือชื่อ โดยบุคคลที่ได้รับการสื่อสารด้วยปากเปล่า 
 ในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดที่ระบุไว้ในข้อ (1) ถึง (9) เพ่ือบริจาคร่างกายหรืออวัยวะการบริจาค
สามารถท าได้โดย “บุคคลอ่ืนที่มีอ านาจในการจัดการศพของผู้ถือตาย”ในพระราชบัญญัตินี ไม่ได้ระบุ
ว่าบุคคลใดมีอ านาจในการจัดการศพของผู้ตาย บุคคลนั นจะต้องถูกก าหนดโดยกฎหมาย
นอกเหนือจากพระราชบัญญัตินี  บุคคลดังกล่าวอาจเป็นผู้ตรวจชันสูตรศพหรือผู้ตรวจทางการแพทย์ที่
มีศพอยู่ในความครอบครองโดยไม่มีเหตุสมควร ซึ่งตามกฎหมายนอกเหนือจากนี  ได้รับอนุญาตให้

                                           
 100 Section 2 Definitions of this Uniform Anatomical Gift Act 1987 (Last Revised 
or Amended in 2009)  
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จัดการศพหลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ่งแล้ว แน่นอนว่าในกรณีดังกล่าวไม่น่าเป็นไปได้ที่อวัยวะของ
ผู้ตายอาจได้รับบริจาคเนื่องจากไม่น่าจะเหมาะส าหรับการปลูกถ่ายหรือบ าบัดแล้วเนื่องจากก าหนด
ระยะเวลาให้ผ่านไปก่อนที่จะสามารถตัดสินได้ว่าไม่มีใครจะเรียกร้องศพได้ แต่ตาหรือเนื อเยื่อของ
ผู้ตายอาจเป็นทางการที่เหมาะสมส าหรับการบริจาค และแน่นอนว่าร่างกายทั งหมดอาจเป็นเรื่องของ
การบริจาคอวัยวหรือร่างกาย 
  3. บิดามารดาของผู้บริจาคถ้าผู้บริจาคเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 4.ผู้พิทักษ์ของผู้บริจาค ในส่วนของค านิยามศัพท์ในมาตรา2 ของพระราชบัญญัตินี ได้อธิบาย
ขยายความเอาไว้ว่า ("ผู้พิทักษ์" หมายถึงผู้ที่ศาลแต่งตั งให้ท าการตัดสินใจในเรื่อง การสนับสนุน ,การ
ดูแล, การศึกษา,สุขภาพหรือสวัสดิการของแต่ละบุคคล ค านี ไม่รวมถึงผู้ปกครอง)101 
 ผู้ที่อาจเป็นผู้บริจาคสามารถบริจาคได้ก่อนผู้บริจาคเสียชีวิตจะเห็นได้ว่า  Uniform 
Anatomical Gift Act 1987 (พระราชบัญญัติบริจาคอวัยวะหรือร่างกาย) ก าหนดผู้ที่สามารถเป็นผู้
บริจาคเอาไว้ซึ่งอาจหมายถึงความสามารถของการให้ความยินยอมในการบริจาคร่างกายหรืออวัยวะ  
 เนื่องจากในหลายๆรัฐส่วนใหญ่ผู้เยาว์ภายใต้สถานการณ์ที่จ ากัดแตกต่างกันไป ผู้เยาว์
สามารถขออนุญาตมีใบอนุญาตขับขี่ได้ ผู้เยาว์อาจต้องการเป็นผู้บริจาค ซึ่งจะตรงกับนโยบายถ้า
ผู้เยาว์อายุมากพอที่จะขับรถผู้เยาว์ควรมีอายุมากพอที่จะท าการบริจาคอวัยวะหรือร่างกายได้ ดังนั น
พระราชบัญญัตินี จึงระบุว่าผู้เยาว์ที่สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถมีอ านาจในการบริจาคอวัยวะหรือ
ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่หรือเอกสารอ่ืน ๆ ของการบริจาค ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้บริจาคที่เป็น
ผู้เยาว์ที่อายุต่ ากว่า 18 ปีตาย แต่บิดามารดาผู้เยาว์ควรจะสามารถเพิกถอนการบริจาคได้ 
 พระราชบัญญัตินี ไม่ได้นิยามว่า "ผู้เยาว์ที่บรรลุนิติภาวะ" แม้ว่าจะเป็นตัวอย่างที่พบได้ทั่วไปก็
คือผู้ที่แต่งงานแล้วก็ตาม แต่กฎหมายของรัฐก็แตกต่างกันไปเก่ียวกับความหมายของผู้เยาว์ที่ได้รับการ
อนุญาตโดยไม่ได้ก าหนดในพระราชบัญญัติแต่มีการก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพโดยกฎหมายอ่ืน ๆ 
ของรัฐอ่ืนๆ และยังได้ก าหนดไว้ชัดเจนในการให้อ านาจบริจาคที่จะท าในนามของบุคคลโดยตัวแทน
ของแต่ละบุคคลหรือบิดามารดาซึ่งสิทธิของบิดามารดาที่เป็นตัวแทนนั นไม่ได้ถูกเพิกถอนหรือผู้พิทักษ์ 
 การบริจาคของตัวแทนผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ยังคงมีผลจนถึงเวลาที่มีการแก้ไขหรือเพิกถอน
โดยตัวแทนผู้ปกครองหรือผู้ดูแลหรือโดยผู้บริจาคในนามของผู้บริจาคที่ได้ท า 

                                           
 101 Section 2. Defintions. In this Uniform Anatomical Gift Act 1987 
(Last Revised or Amended in 2009)  
 (11) “Guardian” means a person appointed by a court to make decisions 
regarding the support, care, education, health, or welfare of an individual. The term 
does not include a guardian ad litem. 
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 มาตรา4ของพระราชบัญญัตินี  ได้แสดงถึงวัตถุประสงค์สี่ประการที่อาจมีการการบริจาค
อวัยวะหรือร่างกาย ได้แก่ การปลูกถ่ายบ าบัดการวิจัยหรือการศึกษา ค าว่า "การปลู กถ่าย", "การ
รักษาด้วย", "การวิจัย" และ "การศึกษา" โดยทั่วไปแล้วการปลูกถ่ายหมายถึงการผ่าตัดและการปลูก
ถ่ายอวัยวะของร่างกายคนหนึ่งเข้าสู่ร่างกายของบุคคลอ่ืน การวิจัยเป็นกระบวนการของการทดสอบ
และการสังเกตเป้าหมายของการที่จะได้รับความรู้ทั่วไปในขณะที่การบ าบัดรักษาเกี่ยวข้องกับการ
ประมวลผลและการใช้ส่วนที่ได้รับบริจาคเพ่ือพัฒนาและให้การรักษาที่ดีขึ นหรือการรักษาโรคหรือ
เงื่อนไข การศึกษา การใช้ทั งร่างกายหรือส่วนที่จะสอนผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และอ่ืน ๆ เกี่ยวกับ
กายวิภาคของมนุษย์และลักษณะของมัน 
 3.วิธีการบริจาคอวัยวะหรือร่างกายก่อนตาย102  
 ผู้บริจาคอาจท าการบริจาคอวัยวะหรือร่างกายดังนี  
  (1) โดยให้อ านาจค าแถลงหรือสัญลักษณ์แสดงว่าผู้บริจาคได้ท าขึ นของการบริจาค
อวัยวะหรือร่างกาย เพ่ือพิมพ์ลงบนใบอนุญาตขับขี่หรือบัตรประจ าตัวของผู้บริจาค 
  (2) ในหนังสือพินัยกรรม 
  (3) ในระหว่างการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บของผู้บริจาคโดยการสื่อสารรูปแบบใด ๆ 
กล่าวถึงผู้ใหญ่อย่างน้อยสองคนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นพยานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริจาค หรือ 
  ผู้บริจาคหรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับมอบอ านาจท าการบริจาคอวัยวะหรือร่างกายโดยบัตร
ผู้บริจาคหรือบันทึกอ่ืน ๆ ที่ลงนามโดยผู้บริจาคหรือบุคคลอ่ืนที่ท าการบริจาคหรือมอบอ านาจว่าค า
แถลงหรือบันทึกอ่ืนๆ แสดงว่าผู้บริจาคได้ท าการบริจาคอวัยวะหรือร่างกาย ไว้ในทะเบียนผู้บริจาค ถ้า
ผู้บริจาคหรือบุคคลอ่ืนไม่สามารถลงลายมือชื่อบันทึกได้ผู้บันทึกอาจลงนามโดยบุคคลอ่ืนตาแนวทาง
ของผู้บริจาคหรือบุคคลอ่ืนและต้องมีพยานอย่างน้อยสองคนโดยอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นพยานที่เป็น
พยานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริจาคที่ได้ลงนามตามค าร้องขอของผู้บริจาคหรือบุคคลอ่ืนและระบุ
ว่าได้มีการลงนามและเป็นพยาน พยานต้องเป็นพยานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นพยานอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรส
บุตรบิดามารดาพ่ีน้องหลานปู่ย่าตายายหรือผู้ปกครองของบุคคลที่ท าให้แก้ไขเพิกถอนหรือปฏิเสธที่จะ
ให้การบริจาคอวัยวะหรือร่างกาย พยานนี ไม่รวมถึงบุคคลที่อาจได้รับการบริจาคอวัยวะดังกล่าว 
 ส าหรับการเพิกถอน การระงับ การหมดอายุหรือการยกเลิกใบอนุญาตขับขี่หรือบัตร
ประชาชนที่แสดงให้เห็นถึงการบริจาคอวัยวะหรือร่างกายไม่ได้ท าให้การบริจาคอวัยวะหรือร่างกาย
เป็นโมฆะ 
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 4.การแก้ไขหรือการเพิกถอนการบริจาคอวัยวะหรือร่างกายก่อนที่ผู้บริจาคจะตาย103 
 ผู้บริจาคหรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับอนุญาตให้จัดท าการบริจาคอวัยวะหรือร่างกาย อาจแก้ไขหรือ
เพิกถอนการบริจาคอวัยวะโดยการบันทึกลงนามโดยผู้บริจาค บุคคลอ่ืนหรือที่ท าหน้าที่ตามความ
ต้องการของผู้บริจาคหรือบุคคลอ่ืนหากผู้บริจาคไม่สามารถลงชื่อได้  บันทึกการแก้ไขหรือการเพิกถอน
ใบการบริจาคอวัยวะบันทึกอาจลงนามโดยบุคคลอ่ืนที่ท าหน้าที่ตามความประสงค์ของผู้บริจาคหรือ
บุคคลอ่ืนตราบเท่าที่พยานหลักฐานเป็นพยานอย่างน้อยสองคนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นพยานที่ไม่
เกี่ยวข้องและในกรณีนี บันทึกต้องระบุว่าได้ลงนามและเป็นพยานตามค าร้องขอของผู้บริจาคหรือ
บุคคลอื่น 
 นอกจากนี ให้น ากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนพินัยกรรมมาพิจารณาการเพิกถอนหรือ
การแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารที่ด าเนินการในภายหลังจากของการบริจาคอย่างชัดแจ้งหรือโดยที่ไม่
สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าผู้บริจาคจะท าพินัยกรรมยกร่างของเธอให้แก่โรงเรียนแพทย์ A 
เพ่ือการวิจัยหรือการศึกษา ต่อมาภายหลังผู้บริจาคได้ลงนามในเอกสารของการบริจาคท่ีบริจาคไตเพ่ือ
การปลูกถ่ายอวัยวะ เนื่องจากเอกสารที่ท าภายหลังของการบริจาคไม่สอดคล้องกับเอกสารที่มีอยู่ก่อน
ของการบริจาคในขอบเขตของการบริจาคไตในกรณีที่ไตของผู้บริจาคไตถ้าเป็นอวัยวะที่เหมาะสม
ตามที่แพทย์ต้องการ  จะส่งผ่านไปยังองค์กรจัดหาที่เหมาะสมและร่างกายของผู้บริจาคที่ไม่มีไตจะ
ผ่านไปยังโรงเรียนแพทย์ A 
 ในใบอนุญาตขับรถที่ไม่มีบทบัญญัติส าหรับการบริจาคอวัยวะหรือร่างกาย ไม่ใช่เอกสารของ
การบริจาคเพราะเอกสารการบริจาคก าหนดให้เป็นบัตรผู้บริจาคหรือบันทึกอ่ืน ๆ "ใช้ในการการ
บริจาคอวัยวะหรือร่างกาย ดังนั นใบอนุญาตของผู้ขับขี่ท่ีออกในภายหลังที่ไม่เกี่ยวกับเจตนารมณ์ของผู้
ได้รับสิทธิในการบริจาคอวัยวะหรือร่างกาย จะไม่สอดคล้องกับใบอนุญาตขับรถก่อนที่ผู้บริจาคได้ท า
การบริจาคอวัยวะหรือร่างกาย ดังนั นการบริจาคอวัยวะหรือร่างกาย ในใบอนุญาตก่อนจะยังคงมี
ประสิทธิภาพ ส าหรับผู้บริจาคที่ใช้ใบอนุญาตขับรถเพ่ือท าการบริจาคอวัยวะหรือร่างกาย อย่างไรก็
ตามควรปฏิบัติตามค าแนะน าในใบอนุญาตที่เป็นปัจจุบันเสมอเนื่องจากแผนกยานยนต์อาจลบล้าง
ข้อมูลใบอนุญาตที่ได้รับก่อนหน้านี ออกจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตน 
 นอกจากนี อาจมีการเพิกถอนการบริจาคอวัยวะหรือร่างกายที่ท าขึ นโดยการท าลายเอกสาร
หากการท าลายล้างเสร็จสิ นโดยมีเจตนาที่จะเพิกถอนการบริจาคนั น แต่เนื่องจากการเพิกถอนโดยการ
ท าลายเป็นไปไม่ได้ส าหรับการบริจาคอวัยวะหรือร่างกาย ที่ท าขึ นในการลงทะเบียนผู้บริจาค ผู้บริจาค
ที่ประสงค์จะยกเลิก การบริจาคอวัยวะหรือร่างกาย ที่ท าขึ นในทะเบียนผู้บริจาคควรแก้ไขการ

                                           
 103 Section 5. Amending or revoke anatomical gift before donor’s death. In 
this Uniform Anatomical Gift Act 1987 (Last Revised or Amended in 2009)  



 67 

ลงทะเบียน การท าลายบัตรประจ าตัวผู้บริจาคโดยไม่ได้ตั งใจเป็นเรื่องปกติ เพราะบัตรอาจสูญหายเมื่อ
ผู้บริจาคตัดสินใจที่จะท าความสะอาดกระเป๋าสตางค์หรือกระเป๋าเงิน ดังนั นผู้บริจาคจึงควรทราบถึง
ความปรารถนาที่ได้รับจากเอกสารของการบริจาคที่มีความคงทนมากขึ นเช่นใบอนุญาตขับรถหรือ
ทะเบียนผู้บริจาคเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะถูกท าลายโดยไม่ได้ตั งใจ 
 อาจมีการแก้ไขหรือเพิกถอนการให้ของผู้บริจาคที่มีอาการป่วย,ในช่วงบั นปลายชีวิตหรือได้รับ
บาดเจ็บโดยการสื่อสารรูปแบบใด ๆ ที่ส่งไปยังพยานผู้ใหญ่อย่างน้อยสองคนอย่างน้อยหนึ่งคนต้อง
เป็นพยานที่ไม่เกี่ยวข้อง หากผู้บริจาคไม่สามารถสื่อสารด้วยวาจารูปแบบการสื่อสารที่ยอมรับได้
นอกเหนือไปจากการบันทึกอาจรวมถึงการเคลื่อนไหวของศีรษะหรือตาเพ่ือตอบค าถา มที่
เฉพาะเจาะจง 
 5.ผลจากการแก้ไขหรือการเพิกถอนการบริจาคอวัยวะหรือร่างกาย104 
 มาตรา8 (a) ระบุว่าหากผู้บริจาคได้ท าหรือแก้ไขการบริจาคอวัยวะหรือร่างกายแล้วบุคคลอ่ืน
จะไม่สามารถแก้ไขแก้ไขหรือเพิกถอนการบริจาคนั นได้ ตัวอย่างเช่นสมมติว่าผู้บริจาคบริจาคอวัยวะ
ส าหรับการปลูกถ่าย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 (a) บุคคลอ่ืนไม่สามารถแก้ไขหรือเพิกถอน
การให้นั นได้ ในความเป็นจริงเนื่องจากบุคคลอ่ืน ๆ ถูกห้ามไม่ให้ท าเช่นนั นพวกเขาไม่มีอ านาจตาม
กฎหมายหรือมีสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเพิกถอนการบริจาคอวัยวะหรือร่างกาย ส่วนนี ใช้ไม่ได้กับการห้าม
บิดามารดาของผู้บริจาคที่เป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่อายุต่ ากว่า 18 ปี  
 มาตรา 8 (a) อยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติของ (f) ภายใต้ (f) การให้ของผู้บริจาคของอวัยวะ
หนึ่งเพ่ือวัตถุประสงค์หนึ่งไม่ได้หมายความว่าบุคคลอ่ืนจะขยายการการบริจาคอวัยวะหรือร่างกาย
รวมถึงวัตถุประสงค์อ่ืนตามมาตรา 5 หรือ 10 ตัวอย่างเช่นสมมติว่าผู้บริจาคลงนามในเอกสารของการ
บริจาคระบุว่า "ฉันให้ไตของฉันส าหรับการปลูกถ่าย"หลังจากการตายของผู้บริจาคบุคคลที่ระบุไว้ใน
มาตรา 9 สามารถขยายการบริจาคที่จะรวมการวิจัยในกรณีที่ไตไม่เหมาะสมในทางการแพทย์ส าหรับ
การปลูกถ่าย สิทธิ์ในการขยายวัตถุประสงค์ของการบริจาคอาจถูกจ ากัดโดยผู้บริจาค 
 มาตรา 8(b) ระบุว่าการเพิกถอนการบริจาคอวัยวะหรือร่างกายของผู้บริจาค (เมื่อพิจารณา
จากการปฏิเสธ) ไม่ให้ผู้ใดท าการบริจาคอวัยวะหรือร่างกายของผู้บริจาค ความแตกต่างระหว่าง
มาตรา 8 (a) กับมาตรา 8 (b) คือการเพิกถอนเป็นการกระท าท่ีคลุมเครือโดยค านึงถึงความตั งใจของผู้
บริจาค แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าผู้บริจาคมีความสับสนและยินดีที่จะออกจากการตัดสินใจที่จะบริจาค
ให้กับผู้อ่ืน ตัวอย่างเช่นสมมติว่าบุคคลที่ได้บริจาคไตโดยบัตรผู้บริจาคในเวลาต่อมาจะท าลายบัตรนั น
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ด้วยเจตนาที่จะยกเลิก การเพิกถอนนี จะไม่เป็นการห้ามไม่ให้บุคคลอ่ืนที่สามารถให้การบริจาคอวัยวะ
หรือร่างกายของผู้บริจาคที่ประสงค์จะเพิกถอนและผูกมัดผู้อ่ืนเพื่อไม่บริจาคต้องลงชื่อด้วย 
 มาตรา 8 (c) ระบุว่าการบริจาคหรือการแก้ไขการบริจาคโดยบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้บริจาคตาม
มาตรา 5 หรือ 6 ห้ามมิให้ผู้อ่ืนแก้ไขหรือเพิกถอนการบริจาคนั นตามมาตรา 10 เท่านั น ตัวอย่างเช่น
สมมติว่าผู้ดูแล(ผู้พิทักษ์)ของผู้ใหญ่ท าการบริจาคในนามของผู้ใหญ่ หลังจากการตายของผู้ใหญ่ใน
ภายหลังเด็กที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่สามารถแก้ไขหรือเพิกถอนการบริจาคนั นได้ในทางกลับกันสมมติว่า
ตัวแทนของผู้บริจาคเป็นผู้บริจาคในช่วงชีวิตของผู้บริจาคและต่อมาผู้ปกครองได้รับการแต่งตั งให้เป็น
ผู้บริจาค ผู้ปกครองจะไม่ถูกกันออกไปจากการแก้ไขหรือยกเลิกสิทธินั น ความแตกต่างก็คือบุคคลที่
ระบุไว้ในมาตรา 4 ถูกมองว่าเป็นผู้มีอ านาจในการเปลี่ยนแปลงของผู้บริจาคที่มีอ านาจในการควบคุม
การตัดสินใจบริจาคจนกว่าระยะเวลาที่ผู้บริจาคเสียชีวิต แน่นอนว่าผู้บริจาคยังสามารถแก้ไขหรือ
ยกเลิกการบริจาคของตัวแทนได้ 
 ภายใต้หมวด 8 (d) ถ้าบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้บริจาคยกเลิกการบริจาคอวัยวะหรือร่างกายตาม
มาตรา 6 การเพิกถอนไม่ได้เป็นการห้ามมิให้บุคคลอ่ืนท าการบริจาคแทน 
 มาตรา 8 (e) การบริจาคอวัยวะหรือร่างกาย สามารถท าเพ่ือวัตถุประสงค์สี่อย่างคือการปลูก
ถ่ายการบ าบัดการวิจัยหรือการศึกษา การบริจาคอวัยวะหนึ่งหรือหลายอย่างเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
ปลูกถ่ายการบ าบัดการวิจัยหรือการศึกษาไม่ได้จ ากัดความสามารถในการบริจาคในภายหลังส าหรับ
อวัยวะอ่ืน ๆ โดยผู้บริจาคหรือบุคคลอ่ืน ตัวอย่างเช่นสมมติว่าผู้บริจาคบริจาค "อวัยวะทั งหมด,ดวงตา
และเนื อเยื่อส าหรับการปลูกถ่ายหรือการรักษาด้วย" การบริจาคนี จะไม่ห้ามการบริจาคอวัยวะตาหรือ
เนื อเยื่อเพ่ือการวิจัย ผู้บริจาคสามารถเพ่ิมการขยายวัตถุประสงค์ของการบริจาคตามทิศทางตรงกัน
ข้ามได้  
 มาตรา 8 (g) อนุญาตให้บิดามารดาของผู้บริจาคท่ีเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งเสียชีวิต
ในวัยที่ 18 เพ่ือเพิกถอนการบริจาคนั นมาตรานี ใช้บังคับเฉพาะในกรณีที่เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ไม่
อนุญาตให้บิดามารดาของผู้เยาว์ที่ยังมีชีวิตอยู่เพิกถอน การบริจาคอวัยวะหรือร่างกายของผู้เยาว์ใน
ขณะที่ผู้เยาว์มีชีวิตอยู่ ในความเป็นจริงมาตรา 8 (a) จะท าให้พ่อแม่ไม่อาจเพิกถอน การบริจาค
อวัยวะหรือของผู้เยาว์ได้ บิดามารดาที่ไม่ประสงค์ให้บุตรที่เป็นผู้เยาว์เป็นผู้บริจาคควรแจ้งความ
ต้องการของบิดามารดาต่อเด็กคนนั น เมื่อผู้บริจาคที่เป็นผู้เยาว์โตเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ปกครองไม่มีสิทธิ์
เพิกถอนการบริจาค 
 ภายใต้มาตรา 8 (h) บิดามารดาผู้เยาว์ยังสามารถเพิกถอนการปฏิเสธของผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะได้หากผู้เยาว์เสียชีวิตในวัยที่อายุต่ ากว่า 18 เช่นเดียวกับในมาตรา 8 (g)บิดามารดาจะไม่
สามารถเพิกถอนการปฏิเสธของผู้เยาว์ได้ในขณะที่ผู้เยาว์ยังมีชีวิตอยู่  
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 6.การค้นหาและการแจ้ง105 
 ในมาตรา12 ก าหนดให้บุคคลดังต่อไปนี มีหน้าที่ในการตรวจสอบหรือสอบถามต่อเอกสารการ
บริจาคหรือข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่งบ่งชี ว่าบุคคลที่เสียชีวิตหรือใกล้ที่จะเสียชีวิตนั น เป็นผู้บริจาคหรือเป็นผู้
ปฏิเสธการบริจาคอวัยวะหรือร่างกาย 
 1. เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย พนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่กู้ภัย หรือเจ้าหน้าที่กรณีฉุกเฉินอ่ืนๆ
ซึ่งพบ ซึ่งผู้พบเชื่อว่าเสียชีวิตหรือใกล้จะเสียชีวิตแล้ว 
 2. โรงพยาบาล ในขณะที่รับผู้ซึ่งเสียชีวิตหรือใกล้จะเสียชีวิตเข้ารักษาในโรงพยาบาล หากไม่
มีแหล่ง ข้อมูลใดปรากฏเลยในขณะนั น 
 หากเอกสารการบริจาคอวัยวะหรือร่างกาย หรือเอกสารการปฏิเสธบริจาคอวัยวะหรือ
ร่างกายถูกค้นพบ และผู้ซึ่งเสียชีวิตหรือใกล้เสียชีวิตถูกน าส่งโรงพยาบาลต้องมีการแจ้งต่อโรงพยาบาล
และส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานอื่นๆให้แก่โรงพยาบาลด้วย  
 บุคคลไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดทางอาญาหรือทางแพ่งเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่
ก าหนดโดยมาตรานี  แต่อาจต้องได้รับการลงโทษทางปกครอง 
 "การค้นหาที่สมเหตุสมผล" ภายใต้กฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลาง ในกรณีปกติการค้นหาที่
สมเหตุสมผลจะเป็นของบุคคลหรืออยู่ในบริเวณโดยรอบของบุคคลที่เสียชีวิตเท่านั น ศาลไม่ได้ใช้หรือ
ขยายความบทบัญญัตินี เพ่ือให้สามารถค้นหาสถานที่ได้แบบสุ่มและกว้างขวางเนื่องจากน่าจะมีข้อมูล
การบริจาคร่างกายหรืออวัยวะในใบอนุญาตขับรถหรือการลงทะเบียนผู้บริจาคและการบริจาคใด ๆ 
ให้กับองค์กรเหล่านี สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยองค์กรจัดสรรอวัยวะ 
 7.การยกเว้นความผิดทางกฎหมายของบุคลากรทางการแพทย์จากการปลูกถ่ายอวัยวะ106 
 (1) บุคคลซึ่งกระท าการโดยสุจริตตามข้อก าหนดของรัฐบัญญัตินี หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การบริจาคอวัยวะของรัฐอ่ืน ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งหรือถูกฟ้องในทางอาญาส าหรับ
การกระท านั น 
 (2) บุคคลที่ท าการบริจาคอวัยวะหรือผู้บริจาคไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความ
เสียหายที่เกิดขึ นจากการใช้อวัยวะที่บริจาค 

                                           
 105 Section 12 Search and Notification of this Uniform Anatomical Gift Act 1987 
(Last Revised or Amended in 2009)  
 106 Section Immunity of this Uniform Anatomical Gift Act 1987 (Last Revised or 
Amended in 2009)  
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 (3) ในการพิจารณาว่าได้มีการท าแก้ไขหรือเพิกการบริจาคอวัยวะภายใต้รัฐบัญญัตินี อาจ
พ่ึงพาการรับรองของบุคคลที่ระบุไว้ในกฎหมายนี ที่ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลกับผู้บริจาค
หรือผู้บริจาคในอนาคตเว้นแต่บุคคลนั นจะรู้ว่าการเป็นตัวแทนนั นไม่เป็นความจริง  

3.3 ประเทศที่ใช้วิธีการเลือกถอนตัวออกจากระบบบริจาคเพ่ือรองรับการใช้หลักความ
ยินยอมที่พึ งสันนิษฐานได้  (Presumed consent) (ถอนตัวออก Opt-outหรือ 
Contracting out) 

 3.3.1 ประเทศสิงค์โปร  
 ประเทศสิงค์โปรมีสองวิธีที่การบริจาคอวัยวะอาจท าได้ตามกฎหมายในสิงคโปร์ ขั นแรก
ภายใต้กฎหมาย Human Organ Transplant Act (HOTA) ซึ่งเป็นโครงการลงทะเบียนที่อนุญาตให้มี
การเก็บอวัยวะที่ระบุไว้หลังจากเสียชีวิต และขั นที่สองภายใต้พระราชบัญญัติการแพทย์ (การบ าบัด
การศึกษาและการวิจัย) the Medical (Therapy, Education, and Research) Act  (MTERA) ซึ่ง
เป็นโครงการที่อนุญาตให้ผู้บริจาคบริจาคอวัยวะหรือเนื อเยื่อเพ่ือใช้ส าหรับการปลูกถ่ายการศึกษาหรือ
การวิจัยภายหลังจากท่ีเขาเสียชีวิต 
 ดังนั นผู้ที่ต้องการบริจาคอวัยวะหรือร่างกายเพ่ือการปลูกถ่ายการวิจัยหรือการศึกษาเมื่อ
เสียชีวิตก็ลงทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติการแพทย์ (การบ าบัด, การศึกษาและการวิจัย) (MTERA) 
และผู้ที่ต้องการลงทะเบียนคัดค้านการบริจาคอวัยวะของพวกเขาเพ่ือคัดค้านการน าไต, ตับ, หัวใจ
และกระจกตาเมื่ อตายไปใช้ เพ่ือวัตถุประสงค์ ในการปลูกถ่ายก็ลงทะเบียนคัดค้านภายใต้
พระราชบัญญัติการปลูกถ่ายอวัยวะของมนุษย์ (HOTA) พลเมืองและพลเมืองของสิงคโปร์ทุกคนที่มี
อายุ 21 ปีขึ นไปหรือชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติสิงคโปร์หรือสถานภาพการพ านักถาวร * จะได้รับ
จดหมายจากกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ (MOH) แจ้งให้ทราบว่าพวกเขาจะอยู่ภายใต้กฎหมาย 
Human Organ Transplant Act (HOTA) และยังบอกว่าพวกเขาสามารถเลือกที่จะปฏิเสธได้หาก
พวกเขาคัดค้านการมีอวัยวะที่ฟ้ืนตัวเมื่อตาย กระทรวงสาธารณสุขยังแจ้งให้สาธารณชนทั่วไปทราบ
เกี่ยวกับ HOTA ปีละสองครั งผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหลัก ๆ ในสี่ภาษาอย่างเป็นทางการ 
 3.3.1.1 การปลูกถ่ายอวัยวะหลังจากการเสียชีวิตของกฎหมาย Human Organ 
Transplant Act (HOTA) การเลือกถอนตัวออกจาก (Opting out of HOTA) 
 1.ความยินยอม 
 การบริจาคอวัยวะภาคบังคับหลังการตายของกฎหมาย Human Organ Transplant Act 
(HOTA) คือการใช้หลักความยินยอมที่พึงสันนิษฐานได้ (Presumed consent) ก าหนดให้ประชาชน
ทุกคนเป็นผู้บริจาคอวัยวะโดยอัตโนมัติบังคับใช้กับพลเมืองสิงคโปร์และผู้อาศัยถาวรทุกคนที่มีอายุ
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ตั งแต่ 21 ปีขึ นไปโดยไม่ค านึงถึงศาสนาอาจใช้กับผู้ที่อายุต่ ากว่า 21 ปีตราบเท่าที่บิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองของบุคคลนั นยินยอมและถือว่าให้แพทย์สามมารถน าอวัยวะบางอย่างออกจากผู้ที่สมองตาย
ได้เลย ถือเป็นข้อสันนิษฐานว่าคนที่ตายทุกคนเป็นผู้บริจาคอวัยวะ ถ้าประชาชนไม่มาแจ้งถอนสิทธิ์ 
แสดงว่ายินยอมที่จะบริจาคอวัยวะและให้คนที่ไม่ยินดีที่จะบริจาคอวัยวะไปแสดงความจ านงถอนชื่อ
ของตนออก หรือเรียกว่าการลงทะเบียนถอนตัวออก (Opting out of HOTA)  และการปลูกถ่ายจะ
กระท าโดยผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาตเท่านั น มิฉะนั นการปลูกถ่ายอวัยวะโดยบุคคลที่ไม่ได้รับ
อนุญาตเป็นความผิดที่อาจท าให้ปรับไม่เกิน 10,000 เหรียญหรือจ าคุกไม่เกิน 12 เดือนหรือทั งจ าทั ง
ปรับ 
 การเลือกถอนตัวออกจาก  (Opting out of HOTA)  บุคคลอาจเลือกที่จะเลือกถอนตัวออก
โดยการลงทะเบียนคัดค้านกับผู้อ านวยการบริการทางการแพทย์โดยใช้แบบฟอร์มการปฏิเสธการใช้
งาน ซึ่งอนุญาตให้บุคคลแสดงความคัดค้านของตนต่อการก าจัดอวัยวะบางส่วนหรือทั งหมดที่ระบุไว้ 
แบบฟอร์มที่กรอกเสร็จสมบูรณ์จะถูกส่งไปที่ National Transplant Unit การรับทราบการคัดค้านนี 
จะถูกส่งไปยังบุคคลที่เลือกถอนตัวออก การคัดค้านนี สามารถถอนได้เช่นกันโดยการกรอกแบบฟอร์ม
การยกเลิกการคัดค้านการน าอวัยวะซึ่งจะส่งไปยังหน่วยการปลูกถ่ายอวัยวะแห่งชาติเมื่อเสร็จสิ น 
 2.ผู้ที่มีอ านาจน าอวัยวะออกหลังจากการเสียชีวิต107  
  (1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการมอบหมายของโรงพยาบาลสามารถน าอวัยวะหนึ่งออกจาก
ร่างของผู้ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลเพื่อจุดประสงค์ในการปลูกถ่ายอวัยวะให้กับผู้ที่มีชีวิตอยู่ 
  (2) ห้ามมิให้ผู้ที่มีอ านาจตามที่ระบุไว้ในข้อ(1)น าอวัยวะออกจากร่างของผู้ที่ ตายไป
แล้วดังต่อไปนี  
   (a) ผู้ที่ซึ่งขณะยังมีชีวิตอยู่นั นได้แสดงเจตนาคัดค้านการน าอวัยวะออกจาก
ร่างกาย หลังจากท่ีตนถึงแก่ความตาย 
   (b) ผู้ซึ่งไม่ใช่ประชากรหรือผู้พักอาศัยถาวรในสิงคโปร์ ผู้พักอาศัยถาวร”
หมายถึงผู้ที่ถือบัตรประจ าตัวสีฟ้าของสิงคโปร์และผู้ที่ถือบัตรอนุญาตเข้าประเทศหรือบัตรอนุญาตให้
เข้าออกซึ่งออกโดยส านักควบคุมคนเข้าเมืองและผู้ซึ่งไม่อยู่ในระหว่างถูกควบคุม ในระหว่างที่พัก
อาศัยในสิงคโปร์ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง  
   (c) ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า21ปี เว้นแต่พ่อ-แม่หรือผู้ปกครองจะมีความยินยอมให้
น าอวัยวะออกหรือ 

                                           
 107The statues of republic of Singapore Human Organ Transplant Act (Chapter 
131A) , Part II REMOVAL OF ORGAN AFTER DEATH, section 5 Authorities may remove 
organ after death. 
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   (d) ผู้ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายได้ตรวจสอบแล้ววามีเหตุอันน่าเชื่อได้ว่า
มีความผิดปกติทางจิตเว้นแต่พ่อ-แม่หรือผู้ปกครองจะมีความยินยอมให้น าอวัยวะออก 
 3.ความยินยอมของผู้ชันสูตรศพ108 
  ถ้าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าสถานการณ์ที่ใช้บังคับกับการ
ตายของบุคคลนั นเป็นเช่นนั นที่เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพมีอ านาจพิจารณาคดีในลักษณะและสาเหตุของ
การเสียชีวิตของบุคคลนั น เจ้าหน้าที่ควบคุมจะไม่อนุญาตให้มีการผ่าตัดอวัยวะใด ๆ ออกจากร่างกาย
ของผู้ตายได้เว้นแต่เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพได้ให้ความยินยอมให้น าออกและต้องได้รับความยินยอมโดย
เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพและถ้าได้รับการยืนยันจะต้องได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรในส่วนนี  
"เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ" หมายถึงเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพที่ได้รับการแต่งตั ง
ภายใต้พระราชบัญญัติ Coroners Act 2010 
  4.การลงทะเบียนถอนตัวออกจากกฎหมาย Human Organ Transplant Act  (Opting 
out of HOTA) 
 บุคคลที่สามารถลงนามคัดค้านการบริจาคอวัยวะได้109ได้แก่บุคคลที่ไม่เห็นด้วยให้น าอวัยวะ
ออกจากร่างกายหลังของตนจากเสียชีวิตเพ่ือปลูกถ่ายอวัยวะ สามารถลงนามคัดค้านได้ตามขั นตอน
เมื่อได้รับการคัดค้านท าเป็นลายลักษณ์อักษรของบุคคลใดก็ตามต้องออกใบรับรองให้กับบุคคลผู้นั น 
 ในกรณีมีการลงชื่อคัดค้านการบริจาคอวัยวะต้องรักษาค าคัดค้านนั น110ต้องเก็บรักษาค าร้อง
คัดค้านของทุกคนและจะต้องไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะชน.บุคคลใดจงใจท าลาย เปลี่ยนแปลงค า
คัดค้านตามท่ีได้ลงทะเบียนไว้ตาม จะได้รับโทษปรับไม่เกิน10,000 ดอลล่าร์ หรือจ าคุกไม่เกิน12เดือน
หรือทั งจ าทั งปรับ 

                                           
 108 The statues of republic of Singapore Human Organ Transplant Act (Chapter 
131A), Part II REMOVAL OF ORGAN AFTER DEATH, section 6 Coroner’s consent. 
 109 The statues of republic of Singapore Human Organ Transplant Act (Chapter 
131A) , PART III REGISTRATION OF OBJECTION, section 9 Persons may register their 
objection. 
 110 The statues of republic of Singapore Human Organ Transplant Act (Chapter 
131A), PART III REGISTRATION OF OBJECTION, section 10 Director to maintain register. 
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 บุคคลสามารถถอดถอนค าคัดค้านได้111บุคคลที่คัดค้านการบริจาคอวัยวะเพ่ือการปลูกถ่ายใน
อวัยวะใดๆก็ตามสามารถถอดถอนการลงทะเบียนได้ตามรูปแบบที่กฎหมายก าหนดต้องออกใบรับรอง
ให้กับบุคคลนั นและถอดถอนค าคัดค้านออกเท่ากับว่าบุคคลนั นมิได้ลงชื่อคัดค้านการบริจาคอวัยวะ 
 มาตรา 13 การแต่งตั งคณะกรรมการ ผู้อ านวยการอาจแต่งตั งคณะกรรมการที่ประกอบด้วย
สมาชิกไม่น้อยกว่า 5 คนที่อยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกผู้รับอวัยวะตามมาตรา5และเรื่องอ่ืนๆ
ตามแต่กรณ1ี12  
 5.ความผิดเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ 
  ห้ามบุคคลใด ๆ น าอวัยวะออกจากร่างกายของผู้ตายเพ่ือการปลูกกถ่ายอวัยวะ เว้นแต่ตาม
อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดและต้องรับผิดในการลงโทษปรับไม่เกิน 
10,000 เหรียญหรือจ าคุกไม่เกิน 12 เดือนหรือทั งจ าทั งปรับ 
 3.3.1.2 การบริจาคอวัยวะโดยสมัครใจมีผลหลังการตายภายใต้ พระราชบัญญัติ
การแพทย์ (การบ าบัดการศึกษาและการวิจัย) the Medical (Therapy, Education, and 
Research) Act  MTERA  
 1.ความยินยอม 
 วิธีการ“เลือกเข้าร่วม” (Opt-in หรือ Contracting in) ใช้หลักความยินยอมในการบอกกล่าว 
(informed consent or Explicit consent systems) ซึ่ งอนุญาตให้บุคคลที่มีอายุ  18 ปีขึ นไป
บริจาคอวัยวะและเนื อเยื่อเพ่ือวัตถุประสงค์ในการปลูกถ่ายการศึกษาหรือการวิจัยหลังจากที่เสียชีวิต 
ภายใต้พระราชบัญญัติการให้ทั งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายต้องท าโดยผู้ที่ ประสงค์จะ
บริจาคส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเขา (หรือที่เรียกว่าผู้บริจาค) ทั งเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อใดก็
ได้หรือมีปากเปล่าเมื่อมีพยานสองคนหรือมากกว่าในช่วงเจ็บป่วยครั งล่าสุด  
 2.บุคคลที่สามมารถบริจาคอวัยวะได้ 
 1.บุคคลใดก็ตามที่ไม่มีความผิดปกติทางจิตใจและเป็นบุคคลอายุ 18 ปีขึ นไปสามารถ
ลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคอวัยวะได้ ซึ่งผู้ที่อายุ 18 ปีหรือมากกว่านั นสามารถเลือกบริจาคส่วนหนึ่งส่วน

                                           
 111 The statues of republic of Singapore Human Organ Transplant Act (Chapter 
131A), PART III REGISTRATION OF OBJECTION, section 11 Persons may withdraw their 
objection. 
 112 The statues of republic of Singapore Human Organ Transplant Act (Chapter 
131A) , PART III REGISTRATION OF OBJECTION, section 13 Appointment of a 
committee. 
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ใดหรือทั งหมดของร่างกายของตนเพ่ือวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ก็ได้113การบริจาคจะมีผล
เมื่อตาย114โดยการบริจาคทั งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย อาจจัดท าโดยผู้บริจาคเองทั งท่ีเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาเมื่อใดก็ได้ โดยท าต่อหน้าพยานตั งแต่สองคนขึ นไปในระหว่างการ
เจ็บป่วยครั งล่าสุด115 การบริจาคจะถูกเพิกถอนโดยผู้ให้อวัยวะเท่านั น การตัดสินใจของผู้ให้ค ามั่น
สัญญาว่าจะบริจาคอวัยวะจะได้รับความเคารพและสมาชิกในครอบครัวของเขาจะไม่สามารถยกเลิก
ค ามั่นสัญญาของเขาได้ โดยสามารถเลือกบริจาคอวัยวะทั งหมดหรือระบุผู้ที่ต้องการบริจาคได้ 
นอกจากนี หากผู้ตายไม่เคยลงทะเบียนเพ่ือบริจาคร่างกายภายใต้ MTERA สมาชิกในครอบครัวหรือ
ญาติของอาจตัดสินใจว่าผู้ตายจะบริจาคร่างกายได้ทันทีก่อนหรือหลังการตาย, ตราบใดที่ไม่มีข้อบ่งชี 
ว่าผู้ตายคัดค้านความคิดนี  
 2.ญาติอาจให้ความยินยอมในการบริจาคศพของผู้ตาย116โดยอาจให้การบริจาคหลังจากที่
เสียชีวิตหรือก่อนที่จะเสียชีวิต ผู้มีอ านาจที่จะบริจาคอวัยวะได้แก่ 
 1.คู่สมรส 
 2.ลูกชายหรือลูกสาวที่บรรลุนิติภาวะ 
 3.บิดามารดา 
 4.พี่ชายหรือน้องสาวที่บรรลุนิติภาวะ 
 5.ผู้ปกครองของผู้เสียชีวิตในขณะที่เขาเสียชีวิต 
 6.บุคคลใดได้รับมอบอ านาจหรือมีหน้าที่ต้องจัดการศพของผู้ตาย 

                                           
 113 Section 7 Purposes of anatomical gifts, etc. of The Medical (Therapy, 
Education and Research) Act (MTERA) วัตถุประสงค์ของการให้ต้องเป็นไปเพ่ือโรงพยาบาลที่
ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการทางการแพทย์หรือทันตกรรมการวิจัยความก้าวหน้าทางการแพทย์หรือทัน
ตกรรมศาสตร์การบ าบัดหรือการปลูกถ่าย หรือโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์หรือทันตกรรมที่ได้รับการ
รับรองวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเพ่ือการศึกษาด้านการแพทย์หรือทันตกรรมการวิจัยความก้าวหน้า
ทางการแพทย์หรือทันตกรรมศาสตร์การบ าบัดหรือการปลูกถ่าย หรือบุคคลที่ระบุเพ่ือวัตถุประสงค์ใน
การบ าบัดหรือการปลูกถ่ายที่จ าเป็น 
 114 Section 3 Person may donate his body of The Medical (Therapy, Education 
and Research) Act (MTERA). 
 115 Section 8 Mode of executing gift. of The Medical (Therapy, Education and 
Research) Act (MTERA) 
 116 Section 4 Relatives may donate body of deceased person of The Medical 
(Therapy, Education and Research) Act (MTERA) 
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3.ผู้บริจาคสามารถเพิกถอนการบริจาคน าอวัยวะได้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 117 
 1.ค าแถลงที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรส่งถึงผู้รับ 
 2.แถลงการณ์ปากเปล่าท าในที่มีบุคคล 2 คนขึ นไปและสื่อสารกับผู้รับ; หรือ 
 3.เอกสารที่เขียนเกี่ยวกับการเพิกถอนของผู้บริจาคที่พบในบุคคล 
 แม้จะมีการบริจาคอวัยวะร่างกายโดยความยินยอมสมัครใจแต่อ านาจเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพนั น
ไม่ถูกกระทบกระเทือน ในการสั่ งการการตรวจร่างกายศพของผู้ตายตามบทบัญญัติแห่ ง
พระราชบัญญัติการชันสูตรพลิกศพ (Cap. 63A)118  
 ต า ร า ง เป รี ย บ เที ย บ ก ฎ ห ม า ย  Human Organ Transplant Act (HOTA) แ ล ะ
พระราชบัญญัติการแพทย์ (การบ าบัดการศึกษาและการวิจัย) the Medical (Therapy, Education, 
and Research) Act  (MTERA) 
 

                                           
 117 Section 9 evocation of gift of The Medical (Therapy, Education and 
Research) Act (MTERA) 
 118 Section 17 Power of Coroner unaffected of The Medical (Therapy, 
Education and Research) Act (MTERA) 
 

 HOTA MTERA 

อายุ อายุ 21 ปีขึ นไป อายุการให้ค าม่ันสัญญาบริจาคอวัยวะ: 18 ปีขึ นไป 
ลูกพ่ีลูกน้องที่เป็นผู้ใหญ่ยังสามารถบริจาคอวัยวะ
ของผู้ป่วยที่เสียชีวิตในวัยที่บริจาคได้ 

อวัยวะ ไต ตับ หัวใจ 
กระจกตา 

อวัยวะและเนื อเยื่อทั งหมดเช่น ไต , ตับ , หัวใจ , 
กระจกตา, ปอด, กระดูก, ผิวหนัง 

วัตถุประสงค์ การปลูกถ่าย การปลูกถ่ายและการรักษา 
การศึกษา 
การวิจัย 

สัญชาติ พลเมืองสิงคโปร์และ PRs สัญชาติใดก็ได้ 
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 3.3.2 เวลส์ (Wales Country of the United Kingdom) พระราชบัญญัติการปลูก
ถ่ายอวัยวะในเวลส ์2013 (Human Transplantation (Wales) Act 2013) 
 1.ความยินยอม 
 การบริจาคอวัยวะภายใต้พระราชบัญญัติการปลูกถ่ายมนุษย์ (เวลส์) 2013 นั นมีกฎหมาย
ฉบับใหม่ที่มีผลใช้บังคับในเวลส์ในปี พ.ศ. 2558 โดยมีการแนะน าระบบ "สันนิษฐานว่าได้รับความ
ยินยอม" ซึ่งสันนิษฐานว่าผู้ป่วยต้องการบริจาคจนกว่าพวกเขาจะลงทะเบียนคัดค้าน หรือเป็นรู้จักกัน
ทั่วไปว่าเป็นระบบเลือกไม่ใช้“opt-out” หรือ สันนิษฐานว่าได้รับความยินยอม  “presumed 
consent” system ซึ่งกรณีนี ใช้กับผู้ป่วยผู้ ใหญ่ทุกคนที่อาศัยอยู่ ในเวลส์อย่างน้อย 12 เดือน 
เช่นเดียวกับการลงทะเบียนคัดค้านผู้บริจาคท่ียังสามารถด าเนินการลงทะเบียนเจตนาที่จะบริจาคหรือ
แต่งตั งตัวแทนที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือท าการตัดสินใจในนามของพวกเขา ในกรณีที่ตัวแทนได้รับการ
แต่งตั ง แต่ไม่สามารถกระท าการแทนได้ จะน าล าดับชั นของความสัมพันธ์ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด
ใน the Human Tissue Act 2004119 มาใช้เพ่ือก าหนดความยินยอมว่าควรที่จะได้รับความยินยอม

                                           
 119 ผู้ที่มีคุณสมบัติตามความสัมพันธ์กับผู้ตายล าดับใกล้ชิดที่สุดก่อน 
 คู่ สมรสหรือคู่ สมรส  (spouse or partner (including civil or same sex partner) )
รวมทั งหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองคนที่อาศัยอยู่ในฐานะคู่สามีภรรยาที่ไม่ได้แต่งงานหรืออยู่ใน
สหภาพพลเรือน ข้อนี ใช้กับทั งคู่เพศตรงข้ามและเพศเดียวกัน บิดามารดาหรือบุตร (parent or child 
(in this context a ‘child’ can be any age) ) ในบริบทนี  "เด็ก" อาจอยู่ในวัยใดก็ได้) ในส่วนของ

 HOTA MTERA 

ศาสนา ศ าส น า ใด ๆ ก็ ได้  (ช า ว
มุสลิมถูกรวมอยู่ใน HOTA 
ตั งแต่ วันที่  1  สิ งห าคม 
2008) 

ศาสนาใดๆก็ได้ (ส าหรับชาวมุสลิม MUIS ได้ออก 
fatwas ระบุว่าการบริจาคไต, ตับ, หัวใจและกระจก
ตาได้รับอนุญาตให้บริจาคได้) 

ความยินยอม Opt-out  
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ข้ า ง ต้ น จ ะ ร ว ม อ ยู่ ใ น 
HOTA โดยอัตโนมัติ เว้น
แต่จะลงทะเบียนคัดค้าน 

Opt-in 
ผู้ที่ ไม่ได้อยู่ภายใต้ HOTA รวมทั งผู้ที่ต้องการให้
อวัยวะ / เนื อเยื่อที่ไม่ได้รับการคุ้มครองโดย HOTA,
อวัยวะที่ถูกเอาออกจะมีเพียงอวัยวะที่ได้ให้ค ามั่น
สัญญาระบุเอาไว้ว่าเป็นอวัยวะ / เนื อเยื่อส าหรับ
การบริจาค 
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จากใคร ควรสังเกตว่านี่คือบริบทเดียวที่ล าดับชั นจะใช้บังคับได้ในเวลส์ตามกฎหมายฉบับใหม่
เนื่องจากผู้ป่วยที่ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการยินยอมหรือคัดค้านจะถือว่าได้รับความยินยอมในกรณีที่
ได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยที่ลงทะเบียนผู้บริจาคหรือผ่านทางหลักฐานเกี่ยวกับความปรารถนาของ
สมาชิกในครอบครัวจากตัวแทนที่ได้รับการเสนอชื่อหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้การยินยอม
จะได้รับการอธิบายว่าเป็น "การให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง" มากกว่า “สันนิษฐานว่าได้รับความ
ยินยอม” และในมาตรา 3 เป็นบทบัญญัติส าคัญที่ระบุว่าต้องมีการยินยอมเพ่ือการปลูกถ่ ายอวัยวะ 
การปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งได้รับความยินยอม มีลักษณะคล้ายกับโครงสร้างพระราชบัญญัติเนื อเยื่อมนุษย์ 
(Human Tissue Act 2004) ในการกระท าบางอย่างนั นจะถูกต้องตามกฎหมายหากมีความยินยอม  
 การย้ายไปสู่ระบบสันนิษฐานว่าได้รับความยินยอม มีส่วนส าคัญในบทบาทของครอบครัว 
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในระบบการให้ความยินยอมในเวลส์อาจกระตุ้นให้ผู้คน
ลงทะเบียนหรือแต่งตั งตัวแทน อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่มีความจ าเป็นในการลงทะเบียนแสดง
เจตจ านงในการบริจาคคนจ านวนมากอาจไม่สนใจที่จะท าเช่นนั น ซึ่งหมายความว่าเมื่อพูดถึงการเลี ยง
ดูกับครอบครัวอาจมีหลักฐานน้อยมากหรือไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับเจตจ านงของพวกเขา เจ้าหน้าที่
สามารถชี ไปที่ข้อเท็จจริงในเรื่องที่สันนิษฐานว่าได้รับความยินยอม ที่ได้รับความเห็นในเวลส์ แต่อาจ
ไม่ค่อยมีผลกระทบต่อครอบครัวเช่นเดียวกับการแสดงส าเนารายการของผู้ป่วยในทะเบียนผู้บริจาค
อวัยวะ นี่เป็นปัญหาอย่างยิ่งส าหรับกรณี overrules ชาวเวลส์ที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะของตนอาจ
ต้องการลงทะเบียนแสดงเจตจ านงการบริจาคเพ่ือให้มั่นใจว่าความปรารถนาของพวกเขาจะได้รับ
ความเคารพในกรณีที่เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับครอบครัวว่าควรบริจาคหรือไม่ ในการให้แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับสถานการณ์สันนิษฐานว่าได้รับความยินยอม ผู้มีอ านาจเฉพาะเรื่องนี ต้องให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
วิธีที่ญาติหรือเพ่ือของผู้ตายสามารถคัดค้านบนพื นฐานความปรารถนาของผู้เสียชีวิตได้120  
 2.บุคคลที่อาศัยอยู่ในเวลส์นั้นมีทางเลือกส าหรับการบริจาคอวัยวะดังนี้  
 1.เลือกที่จะเป็นผู้บริจาคโดย การลงทะเบียนการตัดสินใจเพ่ือเป็นผู้บริจาคตาม (การเลือก
เข้าร่วม “opt-in”) 

                                                                                                                         
ญาติ ได้แก่ พ่ีชายหรือน้องสาว (brother or sister) ปู่ ย่าตายายหรือหลาน (grandparent or 
grandchild) หลานสาวหรือหลานชาย (niece or nephew) พ่อเลี ยงหรือแม่เลี ยง (stepfather or 
stepmother)พ่ีน้องต่างบิดาหรือมารดา หรือ พ่ีน้องที่ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน (half-brother or 
half-sister) และเพ่ือนสนิท(friend of long standing) 
 
 120Section15 Codes of practice of Human Transplantation (Wales) Act 2013. 
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   2.ไม่กระท าการใดๆเกี่ยวกับการบริจาคซึ่งหมายความว่าบุคคลนั นไม่มีข้อคัดค้านในการเป็นผู้
บริจาค(ถือว่าได้รับความยินยอม “deemed consent”) 
 3.เลือกท่ีจะไม่เป็นผู้บริจาคโดยการลงทะเบียนการตัดสินใจอย่างชัดแจ้งว่าจะไม่เป็นผู้บริจาค 
(เลือกถอนตัวออก”opt-out”) 
 ความยินยอมโดยชัดแจ้งหมายถึง การตัดสินใจของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ การตัดสินใจของ
ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั ง การตัดสินใจของบุคคลที่มีคุณสมบัติตามความสัมพันธ์ การตัดสินใจของ
บุคคลที่ของผู้ปกครองในกรณีของเด็ก 
 ความยินยอมที่ถือว่าได้รับความยินยอม หมายถึงกรณีเมื่อไม่มีบันทึกการตัดสินใจของบุคคล
เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะหรือผู้บริจาคไม่ได้บอกกับครอบครัวว่าพวกเขาต้องการเป็นผู้บริจาค ความ
ยินยอมของบุคคลนั นจะถือว่าได้ให้ความยินยอม ซึ่งบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตอาจ
เป็นพยานหลักฐานว่าบุคคลนั นไม่ต้องการเป็นผู้บริจาคอวัยวะ ในกรณที่ถือว่ายินยอมนี ถือเป็นค่า
เริ่มต้นที่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ ไม่คัดค้านการบริจาคอวัยวะยกเว้นหลักฐานที่ตรงกันข้ามกับการ
สันนิษฐานว่าบุคคลต้องการบริจาคจนกว่าจะลงทะเบียนคัดค้านหรือเป็นรู้จักกันทั่วไปว่าเป็นระบบ
ถอนตัวออก“opt-out” ซึ่งในระบบนี นั นก็ไม่ได้ใช้บังคับอย่างเคร่งครัด ครอบครัวจะยังคงเข้ามามี
ส่วนร่วมและบทสนทนาเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ ในระบบความยินยอมถือว่าครอบครัวไม่ได้ขอให้
ให้ความยินยอมในการบริจาค แต่สามารถพูดได้ว่าพวกเขารู้ว่าคนที่เสียชีวิตไม่ต้องการเป็นผู้บริจาค นี 
จะช่วยให้ครอบครัวโอกาสที่จะยกเลิกการ "สันนิษฐาน" ของความยินยอม นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงการ
ไม่คัดค้านการบริจาคยกเว้นครอบครัวของพวกเขาที่สามารถพูดได้ว่าพวกเขาคัดค้านการบริจาค 
 3.กรณีทีส่ันนิษฐานว่าได้รับความยินยอม สามารถบังคับใช้กับบุคคลดังต่อไปนี้ 
 1.บุคคลที่อายุ 18 ปีขึ นไป (ตั งแต่เวลา 00.00 น. ในวันเกิดปีที่ 18) 
 2.บุคคลที่อาศัยในเวลส์ไม่น้อยกว่า 12 เดือนหรือมากกว่าและเป็นผู้อาศัยอยู่ในเวลส์โดย
สมัครใจ 
 3.บุคคลที่มีความสามารถในการท าความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับถือว่าให้ความยินยอมเป็น
ระยะเวลา12 เดือนก่อนที่จะเสียชีวิต ซึงสมมติฐานเริ่มต้นคือผู้ป่วยมีความสามารถในการตัดสินใจได้
เว้นแต่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ป่วยเป็นผู้ขาดความสามารถตามพระราชบัญญัติความสามารถทางจิตปี 
2548 (The Mental Capacity Act 2005) ในกรณีที่มีหลักฐานแสดงอาการป่วยที่อาจส่งผลต่อ
ความสามารถในการท าความเข้าใจของผู้ป่วย เกี่ยวกับถือว่าให้ความยินยอม ควรด าเนินการส ารวจ
ต่อไปถึงสถานการณ์เฉพาะและสอบถามครอบครัวเพ่ือนฝูงเพ่ือตรวจสอบว่าผู้ป่วยมีความสามารถใน
การท าความเข้าใจหรือไม่ 
 4.บุคคลที่เสียชีวิตในเวลส์ 
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 4.กรณีทีส่ันนิษฐานว่าได้รับความยินยอม ไม่สามารถบังคับใช้กับบุคคลดังต่อไปนี้ 
 1.เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี 
 2.บุคคลใหญ่ที่อาศัยในเวลส์น้อยกว่า 12 เดือน 
 3.บุคคลที่อาศัยอยู่ในเวลส์นานกว่า 12 เดือน แต่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่นั่นโดยปกติ 
 4.ผู้ที่ไม่มีความสามารถเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการถือว่าให้ความยินยอมก่อนที่จะเสียชีวิต ซึ่ง
ในทางปฏิบัติเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนก่อนการเสียชีวิต 
 5.บุคคลที่สามารถบริจาคอวัยวะได้  
1.บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ121คือบุคคลที่อายุ 18 ปีขึ นไป การตัดสินใจของบุคคลที่ให้ความยินยอมหรือ
ไม่ให้ความยินยอมมีผลใช้บังคับทันทีก่อนที่เขาจะเสียชีวิต  
 ในกรณีที่ไม่กระท าการใดๆเกี่ยวกับการบริจาคซึ่งหมายความว่าบุคคลนั นไม่มีข้อคัดค้านใน
การเป็นผู้บริจาค(ถือว่าได้รับความยินยอม “deemed consent”)ญาติหรือเพ่ือนสามารถคัดค้านการ
ยินยอมโดยพิจารณาว่าพวกเขารู้ว่าผู้ตายประสงค์ท่ีจะคัดค้านการบริจาค การคัดค้านดังกล่าวสามารถ
ท าได้โดยญาติหรือเพ่ือนที่มีความสัมพันธ์ยาวนานกับผู้ตาย บุคคลที่คัดค้านไม่จ าเป็นต้องเป็นญาติที่มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 19122 แห่งพระราชบัญญัติ อย่างไรก็ตามการคัดค้านใด ๆ ต้อง
ขึ นอยู่กับมุมมองที่เป็นที่รู้จักของคนที่เสียชีวิตไม่ใช่ในมุมมองของญาติหรือเพ่ือน การคัดค้านต้องเป็น
ญาติหรือเพ่ือนที่มีประสบการณ์ยาวนานที่รู้จักมุมมองของผู้ตายในความสัมพันธ์กับการยินยอมให้ มี
การปลูกถ่ายและจะขึ นอยู่กับข้อมูลที่ระบุเกี่ยวกับความปรารถนาของผู้ตายที่ระบุว่าผู้ตายจะไม่
ยินยอมให้มีการปลูกถ่าย คือควรน าบุคคลที่เหมาะสมมาสรุปว่าบุคคลที่คัดค้านได้ทราบมุมมองล่าสุด
ของผู้ตายแล้ว 
 2.ผู้บรรลุนิติภาวะที่เสียชีวิตและช่วงเวลาส าคัญก่อนที่จะถึงแก่ความตายขาดความสามารถที่
จะเข้าใจความคิดที่ว่ายินยอมให้กิจกรรมการปลูกถ่ายที่สามารถถือว่าได้รับ และในกรณีนี ระยะเวลา
ส าคัญหมายถึงระยะเวลาที่นานพอสมควรที่จะท าให้บุคคลที่มีเหตุผลเห็นพ้องกันว่าจะไม่ถือว่าเป็น
การให้ความยินยอม123 
 ในกรณีนี ต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งเสมอและความยินยอมที่สันนิษฐานว่าได้รับความ
ยินยอมไม่สามมารถใช้ได้กับกรณีนี  กรณีนี จะจ าลองสถานะทางกฎหมายที่มีอยู่ภายใต้กฎหมาย the 

                                           
 121Section 4 Consent: adults of transplantation activities of Human 
Transplantation (Wales) Act 2013 
 122 Section 19:  Interpretation of Human Transplantation (Wales) Act 2013 
 123 Section 5 Consent: excepted adults of transplantation activities of Human 
Transplantation (Wales) Act 2013 
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Human Tissue Act 2004 และต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากบุคคลที่ให้ความยินยอม
อย่างชัดแจ้งจากญาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือได้รับความยินยอมจากตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั ง 
ส าหรับความยินยอมที่จะเป็นการพิจารณาหรือสันนิษฐานนั นเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องทราบว่าปัญหา
ความสามารถ (ความสามารถในการเข้าใจความยินยอมนั นอาจไม่ได้รับการพิจารณา)  
 ในแง่ของบุคคลที่ขาดความสามารถที่จะเข้าใจความยินยอมนั นอาจไม่สามารถระบุได้ว่า
ระยะเวลาที่แน่นอนที่บุคคลต้องขาดแคลนความสามารถ อย่างไรก็ตามระยะเวลาจะต้องมีนัยส าคัญ
ถ้าคนที่มีความสามารถเป็นระยะเวลาไม่นานก่อนที่พวกเขาเสียชีวิตแล้ว 
 3. ความยินยอมของเด็ก ซึ่งในมาตรา 6 ก าหนดข้อตกลงที่ใช้กับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ า
กว่า 18 ปีที่เสียชีวิตในเวลส์ บทบัญญัติเหล่านี ได้กล่าวถึงแล้วในมาตรา 2 ของพระราชบัญญัติเนื อเยื่อ
มนุษย์ (Human Tissue Act 2004) แตกต่างที่  Human Transplantation (Wales) Act 2013 
ยกเว้นว่าภายใต้พระราชบัญญัตินี เด็กและเยาวชนสามารถแต่งตั งผู้แทนคนหนึ่งคนหรือหลายคนเพ่ือ
ตัดสินใจในความยินยอมเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ส าหรับเด็กและเยาวชนอาจให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
จากตนเองหรือหากยังไม่ได้ให้ความยินยอม (และยังไม่ได้แต่งตั งตัวแทนที่สามารถท าหน้าที่ได้) จะต้อง
มีการยินยอมของบุคคลที่เป็นผู้ปกครองด้วย ในกรณีที่ไม่มีบุคคลดังกล่าวการให้ความยินยอมจะได้รับ
จากบุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 27 (4) ของHuman Tissue Act 
2004124 

                                           
 124 ผู้ที่มีคุณสมบัติตามความสัมพันธ์กับผู้ตายคือ (ล าดับชั นที่ใกล้ชิดผู้เสียชีวิตที่สุดก่อน) 
 1.คู่สมรสหรือคู่สมรส (spouse or partner (including civil or same sex partner) )
(รวมทั งหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองคนที่อาศัยอยู่ในฐานะคู่สามีภรรยาที่ไม่ได้แต่งงานหรืออยู่ใน
สหภาพพลเรือน ข้อนี ใช้กับทั งคู่เพศตรงข้ามและเพศเดียวกัน) 
 2. บิดามารดาหรือบุตร (parent or child (in this context a ‘child’ can be any age) ) 
(ในบริบทนี  "เด็ก" อาจอยู่ในวัยใดก็ได้) 
 3.พี่ชายหรือน้องสาว (brother or sister) 
 4.ปู่ย่าตายายหรือหลาน (grandparent or grandchild) 
 5.หลานสาวหรือหลานชาย (niece or nephew) 
 6. พ่อเลี ยงหรือแม่เลี ยง (stepfather or stepmother) 
 7.พ่ีน้องต่างบิดาหรือมารดา หรือ พ่ีน้องที่ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน (half-brother or 
half-sister) 
 8.เพื่อนสนิท (friend of long standing) 
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 ถ้าเด็กอายุ 16-17 ปีข้อสันนิษฐานเริ่มต้นก็คือเด็กมีความสามารถในการตัดสินใจได้
เว้นเสียแต่ว่าจะพิสูจน์ได้ว่าขาดความสามารถในการตัดสินใจให้ความยินยอม 
 4.บุคคลอาจแต่งตั งบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคนเพ่ือเป็นตัวแทนของบุคคลนั นหลังจากการ
เสียชีวิตอันเกี่ยวเนื่องกับการแสดงความยินยอมเพ่ือวัตถุประสงค์ตามมาตรา 3125 การแต่งตั งอาจเป็น
การทั่วไปหรือ จ ากัด เฉพาะในความยินยอมของกิจกรรมการปลูกถ่ายอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่ก าหนดไว้
ในการแต่งตั ง126  
 การแต่งตั งอาจจัดท าเป็นหนังสือหรือเป็นลายลักษณ์อักษรและการแต่งตั งด้วยวาจาจะมีผล
เฉพาะในกรณีที่มีพยานอย่างน้อยสองคนเข้ามาในเวลาเดียวกัน ส่วนการแต่งตั งเป็นลายลักษณ์อักษร
จะมีผลเฉพาะเมื่อบุคคลดังกล่าวลงนามโดยมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนที่เป็นผู้รับรองลายมือชื่อลงนาม
ภายใต้การดูแลของบุคคลที่กระท าการดังกล่าวและต่อหน้าพยานอย่างน้อยหนึ่งคนที่เป็นผู้รับรอง
ลายมือชื่อหรือมีอยู่ในเจตจ านงของบุคคลที่ท ามันซึ่งเป็นความประสงค์ที่จะท าตามความต้องการของ
ตนเองมาตรา 9 พินัยกรรมของพระราชบัญญัติ 1837 (the Wills Act 1837)127 
 ในกรณีแต่งตั งบุคคลตั งแต่สองคนขึ นไปที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายเดียวกันให้ถือว่าเป็นผู้
ได้รับการแต่งตั งเพ่ือท าหน้าที่ร่วมกันและเฉพาะคนเว้นแต่จะได้รับแต่งตั งให้เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้
ท าหน้าที่ร่วมกันซึ่งอาจมีการเพิกถอนการแต่งตั งได้ทุกเมื่อบุคคลที่ถูกแต่งตั งไม่อาจด าเนินการตาม
การแต่งตั งได้ถ้าบุคคลนั น ไม่ใช่ผู้บรรลุนิติภาวะ 
 5.ผู้ที่บรรลุนิติภาวะที่ยังมีชีวิตแต่ไม่มีความสามารถให้ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะและ
ไม่มีการตัดสินใจใดๆ เอาไว้ล่วงหน้า ส่วนนี มีผลเช่นเดียวกับมาตรา 6 ของ Human Tissue Act 
2004 เว้นแต่รัฐมนตรีของเวลส์จะมีอ านาจในการก าหนดระเบียบข้อบังคับเมื่อได้รับความยินยอมจาก
การปลูกถ่ายในเวลส์อ านาจนี สามารถน ามาใช้เพ่ือก าหนดสันนิษฐานว่าได้รับความยินยอม ก็ต่อเมื่อ
เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของผู้ที่มีชีวิต ตัวอย่างเช่นอาจเป็นประโยชน์สูงสุดส าหรับบุคคลที่ขาด
ความสามารถในการบริจาคอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับญาติสนิท การยอมรับความยินยอมในบริบทนี 
แตกต่างจากบทบัญญัติความยินยอมท่ีระบุไว้ในมาตราที่ 4 ซึ่งเก่ียวข้องกับผู้บริจาคท่ีเสียชีวิต128 

                                           
 125 Section 3 Authorisation of transplantation activities of Human 
Transplantation (Wales) Act 2013 
 126 Section 8 Appointed representatives of transplantation activities of Human 
Transplantation (Wales) Act 2013 
 127 มาตรา 9 การลงนามและการรับรองพินัยกรรม 
 128 Section 9 Activities involving material from adults who lack capacity to 
consent of Human Transplantation (Wales) Act 2013 
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6.การยกเว้นความผิดทางกฎหมายของบุคลากรทางการแพทย์จากการปลูกถ่ายอวัยวะ 
การปลูกถ่ายอวัยวะห้ามกระท าโดยปราศจากความยินยอม129 บุคคลใดกระท าความผิดหาก

บุคคลนั นกระท าโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ท าการปลูกถ่ายอวัยวะในเวลส์ การกระท าของบุคคลนั นจะไม่
มีความผิดถ้ามีเหตุผลเชื่อว่าได้ท าด้วยความยินยอมหรือสิ่งที่ท าไม่ใช่การปลูกถ่ายอวัยวะ 

 

3.4 สภาพการณ์ทางกฎหมายในปัจจุบันเกี่ยวกับการให้ความยินยอมในการบริจาค
อวัยวะ 

ส าหรับประเทศไทยประเทศไทยนั นปัจจุบันเป็นระบบใช้วิธีให้คน“เลือกเข้าร่วม”(Opt-in 
หรือ Contracting in) ให้ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะ แสดงความจ านงให้ความยินยอมล่วงหน้า
ก่อนที่จะถึงความตายแต่มิได้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะโดยเฉพาะ มีเพียงใน
ระดับของผู้ประกอบวิชาชีพนั นการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยได้รับการก ากับดูแลโดย
แพทยสภาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โดยมีข้อบังคับแพทยสภาดังนี   
 1.ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 หมวด1 
บทนิยาม และหมวด 10 การประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์
ของการปลูกถ่ายอวัยวะที่ผู้บริจาคประสงค์จะบริจาคอวัยวะขณะที่ยังมีชีวิตและการปลูกถ่ายอวัยวะที่
ใช้อวัยวะจากผู้ที่สมองตาย 
 2.ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 
เรื่องการตายของบุคคล 
 3. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2560 แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ของการปลูกถ่ายอวัยวะที่ผู้บริจาคประสงค์จะบริจาคอวัยวะขณะที่ยังมี
ชีวิตและการปลูกถ่ายอวัยวะที่ใช้อวัยวะจากผู้ที่สมองตาย 
 4. ประกาศแพทยสภาที่ 7/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยสมองตาย และ 
 5. ระเบียบศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย พ.ศ. 2545 และประกาศศูนย์รับบริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทย ว่าด้วยเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริจาคและ
ปลูกถ่ายอวัยวะ  

                                           
 129Section 10 Prohibition of activities without consent of Human 
Transplantation (Wales) Act 2013 
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 กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวอีกกรณีคือ พระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติถึงหลักการความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวในทาง
การแพทย์เอาไว้ในมาตรา 8 ซึ่งมีใจความว่า“ในการบริการสาธารณสุข บุคลากรด้านสาธารณสุขต้อง
แจ้งข้อมูลด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการให้ผู้รับบริการทราบอย่างเพียงพอที่ผู้รับบริการจะ
ใช้ประกอบการตัดสินใจในการรับหรือไม่รับบริการใด  
 และในกรณีที่ผู้รับบริการปฏิเสธไม่รับบริการใด จะให้บริการนั นมิได้ในกรณีที่เกิดความ
เสียหายหรืออันตรายแก่ผู้รับบริการเพราะเหตุที่ผู้รับบริการปกปิดข้อเท็จจริงที่ตนรู้และควรบอกให้
แจ้ง หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรืออันตรายนั น เว้น
แต่เป็นกรณีท่ีผู้ให้บริการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี  
 (1) ผู้รับบริการอยู่ในภาวะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและมีความจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือ 
เป็นการรีบด่วน 
 (2) ผู้รับบริการไม่อยู่ในฐานะที่จะรับทราบข้อมูลได้ และไม่อาจแจ้งให้บุคคลซึ่งเป็นทายาท
โดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ปกครอง ผู้ปกครองดูแล ผู้พิทักษ์ หรือผู้ 
อนุบาลของผู้รับบริการ แล้วแต่กรณี รับทราบข้อมูลแทนในขณะนั นได้” 
 เนื อหาของมาตรานี  ในวรรคแรกนั นเป็นการน าเอาหลักการความยินยอมที่ได้รับการบอก
กล่าว (Informed Consent) มาจากหลักกฎหมายอเมริกัน มาบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการ
น าข้อกฎหมายเข้ามาจับกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข130โดยแพทย์และ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุขมีหน้าที่ที่จะต้องอธิบายถึงข้อมูลทุกอย่างอันเกี่ยวกับกระบวนการ
ทางการแพทย์ที่จะให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่างๆของกระบวนการนั น และให้ผู้ป่วย
เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจเองว่าจะเข้ารับกระบวนการทางการแพทย์ดังกล่าวหรือไม่ด้วยตนเองดังนั น 
หากแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนให้ค าอธิบายบกพร่องหรือมิได้บอกกล่าวข้อมูลให้ผู้ป่วยทราบ แม้
ผู้ป่วยจะให้ความยินยอมที่จะเข้ารับกระบวนการทางการแพทย์แล้วก็ตาม ความยินยอมดังกล่าวก็ไ ม่
ถือว่าเป็นความยินยอมที่ชอบด้วยกฎหมาย131  
 
 3.4.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยอมรับในเชิงหลักการเกี่ยวกับการแสดงเจตนา
ให้ความยินยอม 

                                           
 130 วิฑูรย์ อึ งประพันธ์, สุขภาพกับกฎหมาย, (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 ) หน้า 58. 
 131สุทธิพงษ์ กิจชัยเจริญพร , “ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวของตัวแทนผู้ป่วย”
บัณฑิตศึกษานิติศาสตร์, 9 (มีนาคม 2558): 181-182. 
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2560  หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทยมาตรา 25 เป็นการรับรองสิทธิเสรีภาพไว้อย่างกว้าง โดยบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งว่า สิทธิและ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่
มิได้ห้ามหรือจ ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่นบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะท าการนั นได้
และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั นไม่
กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 
 และวรรคสองได้กล่าวถึง สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญั ติ 
หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั นขึ นใช้บังคับ 
บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
 เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนี คือเสรีภาพ (Liberty) หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่ไม่อยู่ภายใต้การ
ครอบง าของผู้อ่ืน อยู่ในภาวะที่ปราศจากการถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวหรือขัดขวาง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง 
เสรีภาพ คือ อ านาจของบุคคลในอันที่จะก าหนดตนเอง (Self-determination) โดยอ านาจนี บุคคล
ย่อมเลือกวิถีชีวิตของตนเองได้ด้วยตนเองจึงเป็นอ านาจที่บุคคลมีอยู่เหนือตนเอง132 ดังนั นเสรีภาพที่
จะให้ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั นขึ นใช้บังคับ บุคคลย่อม
สามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั นได้ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั นไม่กระทบกระเทือน
หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือเรียกได้ว่าเป็นเสรีภาพในตัวบุคคล 
 เสรีภาพในตัวบุคคล เป็นเสรีภาพที่บุคคลสามารถกระท าอะไรกับร่างกายของตนก็ได้ บุคคล
อ่ืนจะก้าวล่วงเข้ามาขัดขวางการเคลื่อนไหวทางกายภาพของเขาไม่ได้ เช่น เสรีภาพในการเดินทาง 
บุคคลอ่ืนจะเข้ามาก้าวล่วงในร่างกายของเขาโดยปราศจากการยินยอมไม่ได้ เช่น การผ่าตัดคนไข้ต้อง
ได้รับความยินยอมจากคนไข้ การจะน าอวัยวะจากผู้ที่เสียชีวิตจากสมองตายไปปลูกถ่ายก็ต้องได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของร่างกายอวัยวะนั นเป็นต้น สิทธิเสรีภาพในตัวบุคคล เป็นสิทธิของแต่ละคนที่
จะเคารพในเนื อตัวร่างกายของตนที่จะสามารถกระท าอะไรกับเนื อตัวของตนเองภายใต้กรอบของ
กฎหมายก าหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามการใช้สิทธิเสรีภาพในตัวบุคคลเกินกว่าที่กฎหมายบัญญัติรับรอง
ไว้ไม่ได้ ตัวอย่างเช่น การซื อขายอวัยวะซึ่งในทางแพ่งและพาณิชย์นั นบุคคลย่อมมีเสรีภาพที่จะท า
สัญญาใดๆได้โดยอิสระทั งนี เป็นไปตามหลักเสรีภาพในการท าสัญญา รวมถึงสัญญาซื อขายด้วย แต่จะ

                                           
 132พงษ์พิลัย วรรณราช, สิทธิและเสรีภาพแท้จริงแล้วเหมือนหรือต่างกันอย่างไร, ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา(blog), ค้นวันที่ 25 มีนาคม 2561จาก 
http://web.krisdika.go.th/activityDetail.jsp?actType=I&actCode=83&head=4&item=n5.  
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ท าได้เท่าที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตามหลักมาตรา 150 ของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่การซื อขายอวัยวะ นับเป็นการกระท าที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน เนื่องจากหากอนุญาตให้การซื อขายอวัยวะเกิดขึ นได้อย่างเปิดเผย ก็จะท าให้เกิดธุรกิจซื อ
ขายอวัยวะขึ นมากมาย “และเป็นการสร้างอาชีพใหม่ที่ผิดกฎหมายคือ นายหน้า คนกลาง น า ไปสู่
อาชญากรรม เกิดช่องว่างในสังคมมากขึ น”133  ทั งยังเป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิ
ที่มนุษย์ทุกคนมีและไม่อาจให้ใครสามารถพรากเอาไปได้ สัญญาซื อขายอวัยวะจึงตกเป็นโมฆะ
เนื่องจากขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา 150 ถึงแม้อวัยวะ
มนุษย์จะเป็นทรัพย์เพราะเป็นวัตถุมีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ตามความในมาตรา 137และ
มาตรา138 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งแต่อวัยวะไม่อาจเป็นสินค้าในสัญญาซื อขายเพ่ือให้มีผู้ใดผู้หนึ่ง
เป็นเจ้าของได้ และไม่อาจโอนให้แก่กันโดยชอบด้วยกฎหมาย  อวัยวะมนุษย์จึงเป็นทรัพย์นอก
พาณิชย์ตามมาตรา 143  กล่าวคือไม่สามารถน าอวัยวะมาซื อขายกันได้ในระบบการค้าพาณิชยกรรม
จะเห็นได้ว่าบุคคลที่กระท าดังกล่าวอาจจะกล่าวอ้างใช้เสรีภาพในตัวบุคคลและอ้างว่าสามารถท าได้ 
แต่ในกรณีนี จะอ้างว่าการกระท าดังกล่าวเป็นสิทธิเสรีภาพในตัวบุคคลไม่ได้ เนื่องจากเป็นการกระท า
ผิดต่อกฎหมาย เสรีภาพจึงมีความหมายต่างกับสิทธิ แต่อย่างไรก็ตามถ้าเสรีภาพใดมีรัฐธรรมนูญ
รับรองและคุ้มครอง เสรีภาพนั นก็อาจเป็นสิทธิด้วย จึงมีผู้เรียกรวมๆกันไปว่า “สิทธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ” 134 
 
 3.4.2 หลักความยินยอมตามหลักกฎหมาแพ่งและกฎหมายอาญา 
 1) กฎหมายแพ่งก าหนดหลักความยินยอมเพื่อยกเว้นความรับผิด 
 การกล่าวอ้างหลัก Volenti non fit injuria ตามกฎหมายแพ่ง กฎหมายแพ่งเป็นกฎหมายที่
ควบคุมความสัมพันธ์ของเอกชนเป็นหลัก จึงให้ความส าคัญกับความต้องการของปัจเจกชนแต่ละคน
เป็นส าคัญ ด้วยเหตุนี หลัก“ความยินยอมไม่ท าให้เป็นละเมิด” หรือภาษาละตินที่ว่า “Volentti non 
fit injuria” (That to witch  a man consent cannot be considered an injury) ที่ มี
ความหมายอยู่ว่า บุคคลซึ่งยอมต่อการกระท าหนึ่ง หรือบุคคลซึ่งเข้าเสี่ยงภัยยอมรับความเสียหาย จะ

                                           
 133Webmaster, ก า ร ซื อ ข า ย อ วั ย ว ะ ,ค้ น วั น ที่  2 5  มี น า ค ม  2 5 6 1  จ า ก 
http://www.tulawcenter.org/?q=law-clinic/content/54 
 134 สิทธิกร ศักดิ์แสง, สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไต, ค้นวันที่ 25 มีนาคม 2561 จาก 
https://www.facebook.com/473834066044430/photos/a.580077338753435.107374182
9.473834066044430/721231774637990/?type=1&theater 
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ฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระท าหรือความเสียหายนั นไม่ได้และจ าเลยยกเป็นข้อต่อสู้ได้ในกรณีที่มีการฟ้อง
คดีเกี่ยวกับการท าร้ายร่างกายหรือทรัพย์สินเสียหายในทางแพ่ง ความยินยอมของผู้เสียหายท าให้
ผู้กระท าไม่ต้องรับผิดส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ นและถือว่าไม่มีการละเมิดเกิดขึ นและตามมาตรา 
5135 การใช้สิทธิจะต้องกระท าโดยสุจริต ส่วนความยินยอมทางอาญาจะน ามาเป็นข้อต่อสู้ในทางแพ่ง
ได้หรือไม่ ตามกฎหมายไทยมีมาตรา 150 ที่บัญญัติไว้ว่า “การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัด
แจ้งโดยกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนการนั นเป็นโมฆะ”136 ซึ่งท าให้เห็นว่าการยินยอมของผู้เสียหายในความผิดทางอาญาตกเป็น
โมฆะ เพราะเป็นการขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน   
 ตัวอย่างเช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 673/2510137 การที่โจทก์ท้าให้จ าเลยฟันเพ่ือทดลอง
คาถาอาคมซึ่งตนเชื่อถือและอวดอ้างว่าตนอยู่คงนั น เป็นการที่โจทก์ได้ยอมหรือสมัครใจให้ จ าเลยท า
ต่อร่างกาย เป็นการยอมรับผลเสียหายที่จะเกิดขึ นแก่ตนเอง ตามกฎหมายจึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้รับ
ความเสียหาย โจทก์จึงฟ้องจ าเลย ให้รับผิดช าระค่าเสียหายแก่โจทก์ไม่ได้ในทางแพ่ง แต่ไม่ว่ากรณี
ใดๆตามตัวอย่างค าพิพากษาฎีกานี  การกระท าต่อชีวิตมนุษย์ผู้กระท าย่อมมีความรับผิดในทางอาญา
ย่อมไม่อาจตกไป เพราะความรับผิดในทางอาญาและทางแพ่งมีสภาพที่ต่างกัน มีความมุ่งหมายในการ
บัญญัติที่ต่างกัน ในทางอาญานั นการกระท าความผิดเป็นการกระท าที่ท าลายความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนการลงโทษก็เพ่ือการปราบปราม ส่วนทางแพ่งเป็นบทบัญญัติเพ่ือให้เป็น
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
 เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของหลัก Volenti non fit injuria แม้ในตัวบทกฎหมายของไทย
จะไม่มีบัญญัติไว้โดยตรงในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่นเดียวกับในบางประเทศ เช่น
 มาตรา340 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โปรตุเกส ความจริงผู้เสียหายไม่ยินยอม 
ต้องถือว่าผู้เสียหายยินยอมแล้ว138 

                                           
 135 มาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติไว้ว่า ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี 
ในการช าระหนี ก็ดี บุคคลทุกคน ต้องกระท าโดยสุจริต  
 136 มาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 137 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 673/2510 แหล่งที่มา(กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา) 
 138 Artigo 340.º (Consentimento do lesado) 
1. O acto lesivo dos direitos de outrem é lícito, desde que este tenha consentido na 
lesão.  
2. O consentimento do lesado não exclui, porém, a ilicitude do acto, quando este 
for contrário a uma proibição legal ou aos bons costumes.  
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 1.การกระท าที่ไปล่วงละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนนั น ให้ถือว่าชอบด้วยกฎหมาย ถ้าผู้ถูกละเมิดได้ให้
ความยินยอมให้กระท าการเช่นว่านั น (เป็นเรื่องของความยินยอมเป็นเหตุให้ยกเว้นความรับผิดได้)  
 2.ความยินยอมของผู้เสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บไม่สามารถที่จะตัดความไม่ชอบด้วย
กฎหมายของการกระท าของจ าเลยได้ ถ้าความยินยอมนั นฝ่าฝืนหรือต้องห้ามขัดต่อบทกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษร หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  (ตรงกับมาตรา 9 ของ
ไทยในพระราชบัญญัติข้อสัญญาไม่เป็นธรรม )  
 3.ความยินยอมซึ่งความจริงยังไม่มีการให้ แต่ได้ถือว่าได้ถูกให้ไว้แล้ว ถ้าความเสียหายหรือ
ความบาดเจ็บนั น เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้เสียหายเอง ให้ถือว่าเป็นไปโดยสอดคล้องกับความ
ยินยอมตามความประสงค์ที่พึงคาดหมายได้ของผู้เสียหายนั น (presumed wished ) เหมือนกับหลัก
ความยินยอมท่ีพึงสันนิษฐานได้นั่นเอง  
 2) กฎหมายอาญาก าหนดหลักความยินยอมเพื่อยกเว้นความผิด 
  เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างของความผิดอาญาแล้วจะพบได้ว่าความยินยอมดังกล่าวจะ
ปรากฎอยู่ในโครงสร้างของความรับผิดทางอาญาด้วยกันสองส่วน คือ ในส่วนขององค์ประกอบ
ความผิดกับในส่วนของความผิด เรียกว่าหลัก หลัก Innocent Consent หรือหลักความยินยอมอัน
บริสุทธิ์ของผู้เสียหายในทางอาญา139 
 ความยินยอมที่อยู่ในส่วนของการกระท าที่อยู่ในส่วนองค์ประกอบเมื่อพิจารณาจากโครงสร้าง
ความผิดอาญาแล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นกรณีที่ถ้าผู้ถูกกระท าได้ให้ความยินยอมแก่การกระท านั นแล้ว
ความผิดย่อมไม่มีทางเกิดขึ นได้เลย เพราะความยินยอมของผู้เสียหายท าให้องค์ประกอบอาญาในส่วน
องค์ประกอบภายนอกตรงการกระท าขาดหายไปมีดังตัวอย่างที่จะกล่าวดังต่อไปนี เช่น 
  กรณีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334140 บัญญัติว่า“ ผู้ใดเอา
ทรัพย์ของผู้อ่ืนหรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั นกระท าความผิดฐานลักทรัพย์”ถ้า
ผู้เสียหายยอมให้ผู้กระท าความผิดตามมาตรานี เอาทรัพย์ของตนไปจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบภายนอก
ในส่วนของการกระท านั นไม่มีการ “ เอาไป ” เพราะการเอาไปจะต้องเป็นการแย่งการครอบครอง ซึ่ง
จะต้องมีการพาทรัพย์นั นเคลื่อนที่ไป ในลักษณะตัดกรรมสิทธิ์ของเจ้าของเดิม จึงท าให้การกระท าของ
ผู้กระท าไม่เป็นความผิดอาญา เนื่องจากขาดองค์ประกอบความผิด 

                                                                                                                         
3. Tem-se por consentida a lesão, quando esta se deu no interesse do lesado e de 
acordo com a sua vontade presumível. 
 139แสวง บุญเฉลิมวิภาส, หลักกฎหมายอาญา,พิมพ์ครั งที่ 4 (กรุงเทพฯ :วิญญูชน,2546) 
หน้า 46.  
 140 มาตรา 334 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
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 ในกรณีความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 309 141 บัญญัติว่า“ ผู้ใด
ข่มขืนใจผู้อ่ืนให้กระท าการใด ไม่กระท าการใด หรือจ ายอมต่อสิ่งใด โดยท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตราย
ต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั นเองหรือของผู้อ่ืน หรือโดยใช้
ก าลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนต้องกระท าการนั น ไม่กระท าการนั นหรือจ ายอมต่อสิ่งนั น...”ถ้า
ผู้เสียหายยินยอมโดยที่ไม่ได้เกิดจากการบังคับหรือท าให้ยอมจ านนให้ต้องท าแต่อย่างใด องค์ประกอบ
ภายนอกในส่วนของการกระท าคือไม่มีการข่มขืนใจจึงไม่ครบองค์ประกอบของความผิดจึงส่งผลให้การ
กระท านั นไม่เป็นความผิด ถ้าผู้เสียหายยอมแต่มิใช่เพราะความกลัวหรือกลัวแต่ไม่ยอมก็เป็นการ
พยายามกระท าความผิ 
 ในกรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 บัญญัติว่า “ ผู้ใดข่มขืน
กระท าช าเราหญิงซึ่งมิใช่ภริยาของตน โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้ายโดยหญิง
อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท าให้หญิงเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืน...”จะเห็นได้ว่าหาก
หญิงนั นเมื่อให้ความยินยอมแล้ว องค์ประกอบความผิดในส่วนของการกระท าจะขาดหายไปคือไม่มี
การข่มขืนกระท าช าเรา ฉะนั นเมื่อไม่มีการกระท า ก็ไม่มีความผิดอาญาเกิดขึ น 
  ความยินยอมที่อยู่ในส่วนของความผิดเป็นความยินยอมที่อยู่ในโครงสร้างของความผิดอาญา
โครงสร้างที่ 2 ซึ่งถือว่าการที่ผู้เสียหายให้ความยินยอมเท่ากับผู้เสียหายยินดีสละสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์ที่
กฎหมายมุ่งจะคุ้มครองปัจเจกชนนั น ๆ (IndividualRechtsgut ) หรือเรียกว่าเป็นการสละคุณธรรม
ทางกฎหมาย142 เช่นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามมาตรา 358143  แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่ง
คุณธรรมทางกฎหมายของมาตรานี ก็คือการคุ้มครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ของบุคคล ฉะนั น เมื่อผู้เป็น
เจ้าของทรัพย์นั นเป็นผู้ให้ความยินยอมต่อการทุบท าลายตึกก็เท่ากับยอมสละสิ่งที่กฎหมายคุ้มครองลง
นั่นก็คือกรรมสิทธิ์ในตึก ผู้กระท าจึงไม่มีความผิดอาญา แม้ว่าการกระท าจะครบองค์ประกอบแล้วก็
ตาม 
 แต่ส าหรับคุณธรรมทางกฎหมายที่ที่เป็นส่วนรวมบุคคล (UmiversalRechtsgut)144 ไมมี
อ านาจที่จะสละได เนื่องจากบุคคลไมใช่เจ้าของ “คุณธรรมทางกฎหมาย” แม้ว่าผู้เสียหายจะให้ความ
ยินยอมสละสิ่งที่กฎหมายคุ้มครองตนไปก็ตาม ก็เป็นเพียงการสละการคุ้มครองในส่วนของตนเท่านั น 

                                           
 141 มาตรา 309 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
 142 คณิต ณ นคร, เรื่องเดิม, หน้า196. 
 143 มาตรา 358 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่าหรือ
ท าให้ ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ผู้นั นกระท าความผิดฐานท าให้
เสียทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่ เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั งจ าทั ง 
 144 คณิต ณ นคร, เรื่องเดิม, หน้า196. 
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ผู้เสียหายไม่มีอ านาจจะไปสละสิ่งที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองส่วนรวมได้ไม่ การกระท านั นจึงยังถือเป็น
ความผิดอยู่ดี เช่น เช่น ในความผิดเกี่ยวกับเพศตามมาตรา 277 145 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
เนื่องจากคุณธรรมในกฎหมายของมาตรานี ก็คือการคุ้มครองศีลธรรมในทางเพศของคนในสังคม เพื่อมิ
ให้เด็กมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร 
 จึงสรุปได้ว่ากฎหมายอาญามีขึ นก็เพ่ือวัตถุประสงค์ในการควบคุมศีลธรรมของคน เพ่ือที่จะให้
สังคมเป็นปกติ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ว่าความยินยอมใดก็ตามก็ไม่อาจที่จะมาลบล้าง
วัตถุประสงค์ดังกล่าวของกฎหมายอาญาไปได้ ฉะนั นจึงเป็นเรื่องของสังคมส่วนรวม ซึ่งความยินยอม
ไม่มีบัญญัติไว้โดยตรงในประมวลกฎหมายอาญาของไทย ซึ่งต่างกับประมวลกฎหมายอาญาของบาง
ประเทศ เช่นเยอรมันซึ่งมีบัญญัติไว้โดยตรงในมาตรา 228 ว่า บุคคลใดท าร้ายร่างกายโดยความ
ยินยอมของผู้เสียหายแล้วจะมีความผิดฐานท าร้ายร่างกายก็ต่อเมื่อการกระท าดังกล่าวขัดต่อศีลธรรม
อันดีแม้ว่าผู้เสียหายจะให้ความยินยอมก็ตาม146  
 3) สถานะและผลทางกฎหมายและความแตกต่างระหว่างความยินยอมในทางแพ่งและ
ความยินยอมทางอาญา 
   ความยินยอมที่เป็นเหตุยกเว้นความผิดมาจากหลักที่ว่า “Volenti non fit injuria” ซึ่งมี
ความหมายว่า “ความยินยอมไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่ท าให้เป็นละเมิด” ซึ่งหลักการนี ถูก
น ามาใช้ยกเว้นความรับผิดทางแพ่ง (กฎหมายละเมิด) และยังถูกน ามาใช้เพ่ือยกเว้นความรับผิดทาง
อาญาด้วย โดยที่หลักความยินยอมนี แม้ไม่ถูกบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในกฎหมายทั งกฎหมาย
แพ่งและกฎหมายอาญา แต่ก็ถูกน ามาใช้ในฐานะที่เป็นหลักกฎหมายทั่วไป (General principle of 
law) ซึ่งในทางอาญาก็สามารถน าหลักดังกล่าวมาใช้ได้ เพราะเป็นคุณต่อผู้กระท าความผิด เพราะ
น ามาใช้เพ่ือเป็นเหตุยกเว้นความผิด ไม่ได้น ามาใช้เพ่ือเป็นโทษแก่ผู้กระท าความผิด ดังนั นแม้หลัก
ความยินยอมจะไม่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาก็สามารถน ามาใช้ได้โดยการตีความอย่าง
เคร่งขรัดตามหลักการตีความของกฎหมายอาญา  
 

                                           
 145 มาตรา 277 แห่งประมวลกฎหมายอาญา “ผู้ใดกระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่ง
มิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม....” 
 146 Section 228 Consent  
 Whosoever causes bodily harm with the consent of the victim shall be 
deemed to act lawfully unless the act violates public policy, the consent 
notwithstanding. 
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 3.4.3 ข้อบังคับแพทยสภาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการให้ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะ  
 แหล่งที่มาส าคัญของอวัยวะที่แพทย์จะน ามาปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยก็คือจากร่างกายของผู้ที่
เสียชีวิตแล้วจากสมองตายที่เกิดจากก้านสมองถูกท าลายอย่างสิ นเชิงและถาวร ไม่สามารถฟ้ืนกลับมา
ได้ดังนั นผู้ป่วยจึงไม่สามารถหายใจได้ด้วยตนเองคงอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจและตามข้อบังคับ
แพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 ได้แบ่งที่มาของอวัยวะที่
สามารถท าการปลูกถ่ายได้นั นต้องมาจากการบริจาคโดยมี 2  กรณีคือ การปลูกถ่ายอวัยวะที่ผู้บริจาค
ประสงค์จะบริจาคอวัยวะขณะที่ยังมีชีวิตและการปลูกถ่ายอวัยวะที่ใช้อวัยวะจากผู้ที่สมองตายแต่ใน
การศึกษานี ผู้เขียนจะขอศึกษาเฉพาะกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้ที่บริจาคที่เสียชีวิตจากสมองตาย
เท่านั น 
 ปัจจุบันการตายในทางกฎหมายได้ยอมรับน าเอาหลักเกณฑ์สมองตาย ตามหลักเกณฑ์ของ
แพทยาสภา ก าหนดมาใช้ในการวินิจฉัยว่าบุคคลถึงแก่ความตายเมื่อใด ดังที่ปรากฏในค าพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 4200/2559  ที่โจทก์ฎีกาว่า การตายของนางสาว ล. และนาง น. จะน าหลักเกณฑ์ตาม
ประกาศแพทยสภา เรื่อง เกณฑ์การวินิจฉัยสมองตายซึ่งออกในปี 2532 และตามประกาศแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ปี 2539 มาใช้ไม่ได้ เนื่องจากเป็นการวินิจฉัยการตายในทางการแพทย์ที่จะใช้ใน
การเปลี่ยนปลูกถ่ายอวัยวะ แต่คดีนี จะต้องวินิจฉัยการตายตามความหมายในทางกฎหมาย คือ การไม่
หายใจและหัวใจหยุดท างาน นั น เห็นว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนมี
องค์ประกอบความผิดประการหนึ่ง คือ ฆ่า ค าว่า "ฆ่า" เป็นข้อเท็จจริงที่รู้กันอยู่ทั่วไปว่า หมายถึงการ
กระท าด้วยประการใดๆ ให้คนตาย แต่ตามประมวลกฎหมายอาญามิได้ก าหนดบทนิยามค าว่า "ตาย" 
ว่ามีความหมายอย่างไร และไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดนิยามความตายให้ชัดแจ้ง เมื่อตาม 
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ก าหนดให้แพทย์เป็นผู้ออกหนังสือรับรองการตาย147  
 ดังนั น การวินิจฉัยการตายจึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ต้องให้แพทย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้
วินิจฉัย โดยที่งานของแพทย์มีลักษณะเป็นวิชาชีพ จึงเป็นงานที่ต้องมีกรอบขนบธรรมเนียมและ
จรรยาบรรณของหมู่คณะโดยเฉพาะ และเป็นการใช้ความรู้ในวิทยาการเฉพาะด้านที่ผู้อ่ืนไม่อาจรู้ได้
ทั งหมด อีกทั งมีวิวัฒนาการด้านการรักษาและวิทยาการเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ที่เจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว การประกอบวิชาชีพเวชกรรมจึงมีกฎหมายควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพนี เป็นพิเศษและมี
การสอดส่องดูแลโดยบุคคลในวิชาชีพเดียวกันเพ่ือให้การประกอบวิชาชีพเป็นไปโดยถูกต้องตามกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ขณะเกิดเหตุ วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านการปลูกถ่าย
อวัยวะในผู้ป่วยที่มีปัญหาการสูญเสียหน้าที่การท างานของอวัยวะหรือมีความล้มเหลวของอวัยวะ

                                           
 147มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534. 
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ต่างๆ เช่น หัวใจ ตับ ไต เป็นต้น มีความก้าวหน้าจนสามารถเอาอวัยวะจากผู้ที่ตายแล้วหรือยังมีชีวิต
อยู่น าไปปลูกถ่ายอวัยวะให้แก่ผู้ป่วยได้  
 ในการนี ได้มีประกาศแพทยสภา เรื่องเกณฑ์การวินิจฉัยสมองตาย พ.ศ.2532 และประกาศ
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2539 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยสมองตายมีสาระส าคัญว่า 
การวินิจฉัยคนตายโดยอาศัยเกณฑ์สมองตายนั นมีความจ าเป็นที่จะต้องน าไปใช้โดยเฉพาะกับการ
ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะส าคัญของมนุษย์ และอาจน าไปใช้ในกรณีอ่ืนๆ ในอนาคตเพ่ือความเจริญก้าวหน้า
ทางวิชาชีพและเพ่ือประโยชน์ของประชาชน บุคคลซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าสมองตาย ถือว่า บุคคลนั น
ถึงแก่ความตาย สมองตายหมายถึง การที่ก้านสมองถูกท าลายจนสิ นสุดการท างานโดยสิ นเชิงตลอดไป 
แพทย์เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยและตัดสินการตายของสมองตามเกณฑ์ของวิชาชีพ 
  ดังนั น เมื่อแพทย์ใช้วิธีการที่ได้รับการยอมรับในการสรุปว่าคนไข้นั นถึงแก่ความตายแล้ว  
บุคคลผู้อยู่ในสภาวะสมองตาย คือ การที่ก้านสมองถูกท าลายจนสิ นสุดการท างานโดยสิ นเชิงตลอดไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยสมองตายที่คณะกรรมการแพทยสภาก าหนดและออกเป็นประกาศ
แพทยสภาตามประกาศแพทยสภาดังกล่าว ย่อมถือได้ว่า เป็นการตายของบุคคล 
 1.ความยินยอม 
  ตามระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย พ.ศ. 2545 หมวด
ที่ 6 ส่วนที่ 3 ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี 148 ในข้อ 53 ได้ก าหนดไว้ว่าต้องไม่มีการซื อขายอวัยวะอย่าง
เด็ดขาด อวัยวะที่ได้นั นต้องได้มาด้วยความยินยอมมีความสมัครใจในการบริจาคอวัยวะเท่านั นและ
ญาติของผู้บริจาคอวัยวะต้องลงนามรับรองเป็นลายลักษณ์ว่าจะไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆเป็นค่าอวัยวะ
โดยเด็ดขาด ยกเว้นการช่วยเหลือในการจัดการศพและการสนับสนุนอ่ืนๆตามหมวดที่ 8 ของระเบียบ
นี  ผู้รับอวัยวะหรือญาติต้องลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ไม่ได้จ่ายเงินหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทน
แก่ญาติผู้บริจาคเป็นค่าอวัยวะ  
 2.วิธีการบริจาคอวัยวะ 
 การบริจาคอวัยวะนั นต้องเป็นไปตามความสมัครใจของผู้บริจาค โดยในประเทศไทยสามารถ
แจ้งความจ านงในการบริจาคอวัยวะได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เว้นแต่การบริจาค
ดวงตาที่ต้องบริจาคที่ธนาคารดวงตาสภากาชาดไทย ปัจจุบันอวัยวะที่สามารถบริจาคได้ได้แก่ หัวใจ 
และลิ นหัวใจ ปอด ตับ ไตและดวงตา ทั งนี อวัยวะของผู้บริจาคจะน าออกจากร่างกายได้ก็ต่อเมื่อผู้

                                           
 148 หมวดที่ 6 แห่งระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย พ.ศ. 
2545.  
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บริจาคได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าอยู่ในภาวะสมองตาย หากเป็นดวงตา สามารถผ่าตัดน าออกมาจาก
ร่างกายหลังผู้บริจาคเสียชีวิต  
 ในกรณีที่ผู้ตายได้แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะไว้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย 
และมีบัตรประจ าตัวผู้ที่แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะดังกล่าว ถ้าไม่สามารถติดตามหาญาติผู้ตายใน
ข้อ ให้ถือว่าเอกสารแสดงความจ านงบริจาคอวัยวะที่ผู้บริจาคอวัยวะให้ไว้กับศูนย์รับบริ จาคอวัยวะ 
สภากาชาดไทย เป็นเอกสารที่ใช้ยืนยันการบริจาคได้และก่อนที่จะเอาอวัยวะออกจากผู้ที่สมองตาย 
ซึ่งต้องมีการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายต้องแจ้งให้ผู้ชันสูตรพลิกศพทราบก่อน และศัลยแพทย์ผู้
ผ่าตัดอวัยวะจากศพต้องบันทึกการน าอวัยวะออกไปจากศพนั นไว้ในเวชระเบียนของผู้ตายด้วย ซึ่งการ
ชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย เป็นกระบวนการที่ก าหนดขึ นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 148 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า "เมื่อปรากฏแน่ชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลใดตายโดยผิด
ธรรมชาติ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ให้มีการชันสูตรพลิกศพเว้นแต่ตาย
โดยประหารชีวิตตามกฎหมาย" ซึ่งการตายโดยผิดธรรมชาติคือ การตาย 5 ลักษณะ ดังต่อไปนี  การฆ่า
ตัวตาย การถูกผู้อ่ืนท าให้ตาย การถูกสัตว์ท าร้ายตาย การตายโดยอุบัติเหตุ และการตายโดยยังมิ
ปรากฏเหตุ  
 3.การขอบริจาคอวัยวะ 
 ในกรณีความประสงค์ของผู้ตายไม่เป็นที่ปรากฎหรือมิได้แสดงความยินยอมล่วงหน้าส าหรับ
การบริจาคอวัยวะก่อนตาย ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
2549หมวด 10 ว่าด้วย การประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ 149 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การขอบริจาคอวัยวะจากญาติผู้เสียชีวิตตามเกณฑ์สมองตายของแพทยสภาต้องด าเนินการ
โดยคณะแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากคณะแพทย์เท่านั น ส าหรับการริเริ่มขอบริจาคคณะแพทย์ 
หรือพยาบาลที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยที่เสียชีวิตควรเป็นผู้ริเริ่มญาติผู้ตายที่จะบริจาคอวัยวะต้องเป็น
ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ตาย และจะเป็นผู้ลงนามบริจาคอวัยวะเป็นลายลักษณ์อักษร 
พร้อมทั งมีพยานลงนามรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ญาติผู้ตายที่บริจาคต้องท าค ารับรองเป็นลายลักษณ์
อักษรว่าจะไม่รับสิ่งตอบแทนเป็นค่าอวัยวะโดยเด็ดขาด 
 ระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย พ.ศ. 2545 ก็ ได้ให้
ความหมายของการปลูกถ่ายอวัยวะว่าหมายถึง “การประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับการปลูกถ่าย
อวัยวะ หรือเปลี่ยนอวัยวะ อันได้แก่ หัวใจ ปอด ตับ ไต และอวัยวะอ่ืนๆตามที่สภากาชาดไทยจะ
ประกาศก าหนดต่อไป”  

                                           
 149หมวด 10 แห่งข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
2549.  
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 นอกจากนี ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เวชกรรม พ.ศ. 
2549  หมวดที่ 1 ระบุว่าการจะปลูกถ่ายอวัยวะนั นต้องกระท าโดยผู้วิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับการปลูก
ถ่ายอวัยวะซึ่งข้อบังคับแพทยสภาได้ก าหนดเอาไว้ในหมวดที่10 ข้อ 54และ 55 ดังนี 150ผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ผู้ท าการปลูกถ่ายอวัยวะ ต้องเป็นศัลยแพทย์ผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจาก
แพทยสภา ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ท าการปลูกถ่ายอวัยวะต้องกระท าการปลูกถ่ายอวัยวะใน
สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นสมาชิกของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทยแต่มิได้ระบุ
ถึงการยกเว้นความผิดทางกฎหมายของบุคลากรทางการแพทย์จากการปลูกถ่ายอวัยวะ 

3.5 วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของวิธีการให้ความยินยอม 

 3.5.1 วิธีการ “เลือกเข้าร่วม” (Opt-in หรือ Contracting in)  
แบบเลือกเข้าร่วม (Opt-in หรือ Contracting in) ใช้หลักความยินยอมในการบอกกล่าว 

(informed consent or Explicit consent systems) กล่าวคือผู้ที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะนั นจะ
ทราบข้อมูลรายละเอียดขั นตอนและผลของการบริจาคอวัยวะจะเกิดขึ นหลังจากที่ผู้บริจาคเสียชีวิต
จากสมองตาย เมื่อได้ทราบข้อมมูลและยินยอมเงื่อนไขต่างๆที่จะเกิดขึ นจากการบริจาคอวัยวะ
ดังกล่าวแล้วก็จะให้ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะแสดงความจ านงล่วงหน้าก่อนที่จะถึงความตายหรือ
ญาติของผู้ตายที่บริจาคอวัยวะไว้ที่โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ หรือมูลนิธิ แพทย์จึงสามารถน าเอา
อวัยวะของผู้ตายมาปลูกถ่ายได้การบริจาคอวัยวะนี ผู้บริจาคจะได้รับบัตรผู้บริจาคและหากผู้บริจาคถึง
แก่ความตายและเมื่อแพทย์พบบัตรนี ก็สามารถก็สามารถน าอวัยวะออกมาปลูกถ่ายได้151 หรือเรียกว่า
การลงทะเบียนรับเลือก (Opt-in registers) ด าเนินการโดยต้องมีการตกลงร่วมกันว่าเป็นผู้บริจาค
จะต้องแสดงความยินยอม (อย่างชัดเจน) มากกว่าที่จะสันนิษฐานไว้ โดยจะบันทึกการตัดสินใจของแต่
ละบุคคลว่าเป็นผู้บริจาคที่เสียชีวิตและมักใช้ในการส่งเสริมการตระหนักรู้ของผู้บริจาคอวัยวะและ
ประเมินแคมเปญสาธารณะ อังกฤษสกอตแลนด์ ตัวอย่างเช่นในกฎหมาย Human Tissue 
(Scotland) Act 2006, Human Transplantation (Wales) Act 2013และ Human Tissue Act 
2004  และรัฐส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาด าเนินการเลือกลงทะเบียนของสหรัฐอเมริกาจะมีทั ง“เลือก
เข้าร่วม” (Opt-in หรือ Contracting in) และ“การร้องขอ” Require request  ใช้วิธีก าหนดให้เป็น

                                           
 150 หมวด 10 แห่งข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
2549 
 151ฉัตรแก้ว สอนศิริ,ความรับผิดทางอาญาของแพทย์ผู้กระท าการปลูกถ่ายอวัยวะจากคน
ตาย(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555) หน้า 44 
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หน้าที่ประจ าของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องขอรับบริจาคอวัยวะจากญาติผู้ป่วยสมองตาย (ทุกรายที่
เหมาะสม) หากละเว้นจะมีความผิดตามกฎหมายในกฎหมาย Uniform การบริจาคAct 1987  ข้อดี
ของรูปแบบการบริจาคอวัยวะ วิธีการ “เลือกเข้าร่วม” คือจะได้คนที่ยินดีจะบริจาคอวัยวะจะเน้นไป
ในเรื่องการแสดงเจตจ านงล่วงหน้าส าหรับการบริจาคอวัยวะไม่ว่าจะกรณีใด โดยผู้ที่ประสงค์จะ
บริจาคอวัยวะนั นจะต้องรู้และเข้าใจข้อมมูลรายละเอียดขั นตอนและผลของการบริจาคอวัยวะว่าเป็น
อย่างไรแล้วจึงตัดสินใจที่จะให้ความยินยอมล่วงหน้าเพ่ือบริจาคอวัยวะ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าข้อเสียของ 
แบบ opt-in“เลือกเข้าร่วม” บริจาคอวัยวะนี คือผู้คนส่วนใหญ่นั นไม่ให้ความสนใจในเรื่องการแสดง
เจตจ านงล่วงหน้าส าหรับการบริจาคอวัยวะ ท าให้ได้จ านวนผู้บริจาคอวัยวะน้อย  อวัยวะไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการการปลูกถ่าย ตัวอย่างเช่นใน100 คนถ้าท าแบบ opt-in“เลือกเข้าร่วม” อาจจะมีคน
บริจาค 5 คน คือไม่บริจาค 95 คน 

 
 3.5.2 วิธีการ “ถอนตัวออก” Opt-out  
 แบบใช้วิธีให้คน “ถอนตัวออก” (Opt-outหรือ Contracting out ) ใช้หลักความยินยอมที่
พึงสันนิษฐานได้ (Presumed consent) กล่าวคือ ก าหนดให้ประชาชนทุกคนเป็นผู้บริจาคอวัยวะโดย
อัตโนมัติและถือว่าให้แพทย์สามมารถน าอวัยวะบางอย่างเช่นไตออกจากผู้ที่สมองตายได้เลยถือเป็นข้อ
สันนิษฐานว่าคนที่ตายทุกคนเป็นผู้บริจาคอวัยวะซึ่งถือหลัก Presumed consent คือถ้าประชาชนไม่
มาแจ้งถอนสิทธิ์ แสดงว่ายินยอมที่จะกระท าการบริจาคอวัยวะและให้คนที่ไม่ยินดีที่จะบริจาคอวัยวะ
ไปแสดงความจ านงถอนชื่อของตนออก หรือเรียกว่าการลงทะเบียนออก(Opt-out registers) จะ
ด าเนินการในประเทศที่ยอมรับหลักการของความยินยอมที่สันนิษฐานต่อการบริจาคซึ่งบุคคลผู้ล่วงลับ
ถือว่าเป็นผู้ยินยอมที่จะบริจาคเป็นค่าเริ่มต้นเว้นแต่จะได้มีการคัดค้านการบริจาคก่อนตาย ระบบนี ใช้
ในประเทศยุโรปหลายประเทศ เช่น สเปน ออสเตรีย โปรตุเกส ฝรั่งเศส ฯลฯ รวมถึงประเทศเพ่ือน
บ้านของไทย คือประเทศสิงคโปร์ ข้อดีคือจะได้จ านวนผู้บริจาคอวัยวะมากขึ นแต่ ระบบนี ประชาชน
ยังคงมีสิทธิ์ตัดสินใจในการจัดการร่างของตนเองหลังเสียชีวิตไม่ใช่การบังคับแต่อย่างใดแต่ข้อเสียนั นก็
อาจะเพ่ิมความยากในการปฏิเสธ อาจะเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจในเชิงบังคับ
เนื่องจากสันนิษฐานว่าทุกคนยินยอมที่จะบริจาคอวัยวะ เนื่องจากบางบุคคลบางคนอาจไม่ต้องการ
บริจาค แต่บุคคลนั นอาจไม่รู้กฎว่าสามารถถอนชื่อตนเองออกได้ หรือกระท าได้อย่างไร 
 
 3.5.3 วิธีการแบบผสม 

แบบวิธีการผสมหรือการลงทะเบียนร่วมกัน (Combined registers) ข้อดีคือท าให้ผู้คนมี
โอกาสบันทึกข้อตกลงได้2กรณีดังนี คือ 1) เป็นผู้บริจาคหรือ 2) คัดค้านการเป็นผู้บริจาคนั่นก็คือการ
ถอนตัวออก การลงทะเบียนแบบผสมผสานใช้กันโดยถือว่าเข้าใจข้อตกลงและข้อตกลงนั นต้องแสดง
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อย่างชัดแจ้งและมีจ านวนผู้บริจาคอวัยวะมากขึ น เช่นประเทศสิงคโปร์ในกฎหมาย Human Organ 
Transplant Act (HOTA) และพระราชบัญญัติการแพทย์ (การบ าบัดการศึกษาและการวิจัย) the 
Medical (Therapy, Education, and Research) Act  (MTERA)  
 

3.6 บทสรุปการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางที่เหมาะสมกับประเทศไทยในการก าหนด
ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะจากการศึกษาแนวทางทางกฎหมายของต่างประเทศ
เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

 ในการก าหนดความยินยอมในการบริจาคอวัยวะนั นโดยหลักแล้วมักจะเป็นหลักความยินยอม
ที่มีการบอกกล่าวโดยชัดแจ้งในรูปแบบ “เลือกเข้าร่วม” (Opt-in หรือ Contracting in) คือให้ผู้ที่
ประสงค์จะบริจาคอวัยวะ แสดงความจ านงล่วงหน้าก่อนที่จะถึงความตาย เช่นกฎหมายของประเทศ
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และอีกรูปแบบที่ใช้หลักความยินยอมที่ พึงสันนิษฐานได้ (Presumed 
consent) ที่ใช้วิธี “ถอนตัวออก” (Opt-out หรือ Contracting out ) คือการก าหนดให้ประชาชน
ทุกคนเป็นผู้บริจาคอวัยวะโดยอัตโนมัติและถือว่าให้แพทย์สามมารถน าอวัยวะบางอย่างเช่นไตออก
จากผู้ที่สมองตายได้เลยถือเป็นข้อสันนิษฐานว่าคนที่ตายทุกคนเป็นผู้บริจาคอวัยวะ ถ้าประชาชนไม่มา
แจ้งถอนสิทธิ์ แสดงว่ายินยอมที่จะบริจาคอวัยวะและให้คนที่ไม่ยินดีที่จะบริจาคอวัยวะไปแสดงความ
จ านงถอนชื่อของตนออก หรือเรียกว่า การลงทะเบียนออก(Opt-out registers) เช่นประเทศสิงคโปร์
และเวลส์ 
 ส าหรับรูปแบบของความยินยอมที่ผู้เขียนเห็นว่าควรน ามาปรับใช้กับประเทศไทยนั่นก็คือการ
ลงทะเบียนร่วมกัน (Combined registers) ที่ท าให้ผู้คนมีโอกาสบันทึกข้อตกลงได้2กรณีดังนี คือ 
 1) สมัครใจเป็นผู้บริจาคโดยใช้หลักความยินยอมในการบอกกล่าว  
 2) คัดค้านการเป็นผู้บริจาคโดยใช้หลักความยินยอมที่พึงสันนิษฐานได้  
 การลงทะเบียนแบบผสมผสาน ที่น ามาใช้โดยถือว่าเข้าใจข้อตกลงและข้อตกลงที่ให้ความ
ยินยอมนั นต้องแสดงอย่างชัดแจ้ง เช่นประเทศสิงคโปร์และเวลส์ โดยในส่วนของระบบถอนตัวออก 
(opt-out) ที่ใช้หลักความยินยอมที่พึงสันนิษฐานได้ (Presumed consent)  ซึ่งในระบบนี ในเวลส์นั น
ก็ไม่ได้ใช้บังคับอย่างเคร่งครัด ครอบครัวจะยังคงเข้ามามีส่วนร่วมและบทสนทนาเกี่ยวกับการบริจาค
อวัยวะ ในระบบความยินยอมถือว่าครอบครัวไม่ได้ขอให้ให้ความยินยอมในการบริจาค แต่สามารถพูด
ได้ว่าพวกเขารู้ว่าคนที่เสียชีวิตไม่ต้องการเป็นผู้บริจาค นี จะช่วยให้ครอบครัวโอกาสที่จะยกเลิกการ 
"สันนิษฐาน" ของความยินยอม นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงการไม่คัดค้านการบริจาคยกเว้นครอบครัวของ
พวกเขาที่สามารถพูดได้ว่าพวกเขาคัดค้านการบริจาค 
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 ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความยินยอมในการบริจาคอวัยวะของแต่ละประเทศที่ผู้เขียน
ศึกษาข้างต้นนั นล้วนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าวดังนี  การก าหนดความสามารถของบุคคลที่
สามารถให้ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะได้ ตัวอย่างคือการก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของอายุ  
ก าหนดล าดับความสัมพันธ์ของบุคคลที่เป็นครอบครัวหรือญาติที่สามมารถให้ความยินยอมแทนได้และ
วิธีการบริจาคอวัยวะ การยกเว้นความผิดทางกฎหมายของบุคลากรทางการแพทย์จากการปลูกถ่าย
อวัยวะ ซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการดังกล่าวสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยได้ 
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3.7 ตารางสรุปการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางที่เหมาะสมกับประเทศไทยในการก าหนดความยินยอมในการบริจาคอวัยวะ 

การให้ความยินยอมโดยแจ้งชัด โดยใช้การลงทะเบียนรับเลือก (Opt-in registers) ด าเนินการโดยต้องมีการตกลงร่วมกันว่าเป็นผู้บริจาคจะต้องแสดงความ
ยินยอม (อย่างชัดเจน) มากกว่าที่จะสันนิษฐานไว้ โดยจะบันทึกการตัดสินใจของแต่ละบุคคลว่าเป็นผู้บริจาคท่ีเสียชีวิต 

ประเทศ ความยินยอม ความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความ
ยินยอมจากครอบครัวหากความ
ประสงค์ของผู้ตายไม่เป็นที่ปรากฏ 

ความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอม
จากครอบครัว แม้ว่าผู้เสียชีวิตจะแสดง
เจตจ านงไว้ล่วงหน้าก่อนตาย 

ก า ร ย ก เว้ น ค ว า ม ผิ ด ท า ง
กฎหมาย 

สหราชอาณาจักร 
(ไม่รวมเวลส์) 

HumanT issue 
(Scotland) Act 2006 
เป็นหลักการของการ
อนุญาตให้ความ
ยินยอม 
 

Human Tissue (Scotland) Act 
2 0 0 6 )  ก า ห น ด ให้ ญ า ติ ห รื อ
ครอบครัวในกรณีที่ความประสงค์
ขอ งผู้ เสี ย ชี วิ ต ไม่ เป็ น ที่ ป รากฎ
เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะส าหรับ
ก า ร ป ลู ก ถ่ า ย  โ ด ย ญ า ติ ห รื อ
ครอบครัวจะถูกขอให้พิจารณาการ
อนุญาตให้อวัยวะบนพื นฐานของสิ่ง
ที่ เชื่อว่าเป็นความปรารถนาของ
ผู้ตาย  

หลั กการของการอนุญ าตให้ ความ
ยินยอมที่มีจุดประสงค์เพ่ือให้บุคคลที่มี
สิทธิจะแสดงความปรารถนาของตน
เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ นกับร่างกายของ
เขาหลังจากการตาย โดยคาดหวังว่า
ความปรารถนาเหล่านั นจะได้รับการ
เค า รพ แ ล ะป ฏิ บั ติ ต าม เนื่ อ งจ าก
จุดมุ่งหมายการออกกฎหมายคือความ
ของผู้บริจาคควรได้รับการปฏิบัติตาม 
โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคล
ในครอบครัวอีก 

 มาตรา6 ระบุว่าการป้องกัน
ส าหรับบุคคลที่ ถูกตั งข้อหา
กระท าความผิดคือการปลูก
ถ่ายอวัยวะโดยไม่ ได้รับการ
อนุญาต เพ่ือแสดงให้เห็นว่า
เมื่ อมีการด าเนิ นการตามที่
กฎหมายนี กหนดให้ เชื่ อว่ า
บุคคลนั นที่ท าการผ่าตัดน า
ออกและการใช้อวัยวะนั นได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย 
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ประเทศ ความยินยอม ความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความ
ยินยอมจากครอบครัวหากความ
ประสงค์ของผู้ตายไม่เป็นที่ปรากฏ 

ความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอม
จากครอบครัว แม้ว่าผู้เสียชีวิตจะแสดง
เจตจ านงไว้ล่วงหน้าก่อนตาย 

ก ารย ก เว้ น ค ว าม ผิ ด ท า ง
กฎหมาย 

สหราชอาณาจักร  

(ไม่รวมเวลส์) 

ใช้หลักการของความ
ยินยอมท่ีเหมาะสม 
ภายใต้กฎหมาย 
Human tissue act 
2004. 

ถ้าผู้ตายไม่ได้แสดงความยินยอม 
(หรือปฏิเสธ)การบริจาคอวัยวะของ
ตนในการปลูกถ่ายหรือในกรณีที่
ไม่ได้แต่งตั งตัวแทนให้กระท าการ
แท น หลั ง เสี ย ชี วิ ต  ให้ ญ าติ ห รื อ
ครอบครัวตามล าดับชั นที่ใกล้ชิดที่สุด
ก่อน เป็นผู้ให้ความยินยอม 

ก าหนดชัดเจนว่าในกรณี ที่ ผู้ บริจาค
ตัดสินใจที่จะยินยอมให้บริจาคอวัยวะ
หรือเนื อเยื่อที่เกิดขึ นหลังจากการตาย
แล้วความยินยอมนั นเพียงพอส าหรับการ
กระท าที่ถูกต้องตามกฎหมายก าหนด 
เจตจ านงของผู้บริจาคควรได้รับการ
เคารพความยินยอมของผู้บริจาคเองที่
คาดหวังเพ่ือความปรารถนาของผู้บริจาค
จะได้รับการปฏิบัติจริง การคัดค้านของ
ญ าติ จะไม่ ส ามารถ  เพิ กถอน ความ
ยินยอมท่ีถูกต้องของผู้บริจาคได ้
 

ในมาตรา5 ระบุไว้ว่าบุคคลจะ
ไม่กระท าความผิดหากเชื่อว่า
บุคคลนั นได้รับความยินยอม
ตามสมควรหรือการกระท า
นั นไม่ใช่เรื่องที่ต้องได้รับความ
ยินยอม 

 
 
 



 116 

ประเทศ ความยินยอม ความจ าเป็นที่ จะต้องได้รับความ
ยินยอมจากครอบครัวหากความ
ประสงค์ของผู้ตายไม่เป็นที่ปรากฏ 

ความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอม
จากครอบครัว แม้ว่าผู้เสียชีวิตจะแสดง

เจตจ านงเป็นลายลักษณ์อักษร 

การยก เว้ น ค วามผิ ดท าง
กฎหมาย 

สหรัฐอเมริกา ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
ภายใตร้ัฐบัญญัติ Uniform 
การบริจาคAct 
(พระราชบัญญัติบริจาค
อวัยวะหรือร่างกาย) 1987 
ที่ แก้ไขล่าสุดหรือแก้ไขในปี 
2009 
 

รบุคคลที่ สามารถท าการบริจาค
อวัยวะหรือร่างกายที่มักจะได้รับการ
พิจารณาว่าพวกเขายินดีที่จะบริจาค
เมื่ อ ผู้ บ ริ จ า ค ใก ล้ เสี ย ชี วิ ต คื อ
ครอบครัวหรือญาติใกล้ชิด ในนาม
ของผู้ตายนั นรวมถึงบุคคลที่อยู่ ใน
ช่วงเวลาของการตายของผู้ตายท า
หน้าที่ เป็นตัวแทนของผู้ตาย โดย
บุคคลไม่สามารถให้การบริจาคได้ได้
ถ้าในช่วงเวลาที่ผู้เสียชีวิตตายบุคคล
ในล าดับชั นใกล้ที่สุดก่อนมีเหตุผล
พอที่จะคัดค้านการบริจาค  

 

ไมต่้องได้ความยินยอมจากครอบครัวอีก 
(รัฐที่ใช้ระบบขอความยินยอมจากผู้
บริจาคจะให้ความส าคัญต่อเจตจ านง
ของผู้เสียชีวิตตามท่ีขึ นทะเบียนไว้เป็น
อันดับแรก การตัดสินใจของผู้บริจาค
เป็นอิสระ จะต้องได้รับเคารพอิสระใน
การแสดงเจตนาของบุคคลและไม่อาจ
เปลี่ยนแปลงได้โดยผู้อ่ืน ซึ่งการจัดหา

อวัยวะจะมีขึ นได้โดยได้รับความยินยอม
จากครอบครัว อย่างไรก็ดี มีความจ าเป็น
ที่จะต้องได้รับประวัติทางการแพทย์และ
ทางสังคมของผู้เสียชีวิตจากครอบครัว

ก่อนที่จะมีการจัดหาอวัยวะขึ น) 
 

บุ คคลซึ่ งกระท าการโดย
สุจริตตามข้อก าหนดของรัฐ
บัญญัตินี หรือตามกฎหมายที่
เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ
ของรัฐอื่น ไม่ต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายในทางแพ่งหรือ
ถูกฟ้องในทางอาญาส าหรับ
การกระท านั น 
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ประเทศ ความยินยอม ความจ าเป็นที่ จะต้องได้รับความ
ยินยอมจากครอบครัวหากความ
ประสงค์ของผู้ตายไม่เป็นที่ปรากฏ 

ความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอม
จากครอบครัว แม้ว่าผู้เสียชีวิตจะแสดง
เจตจ านงไว้ล่วงหน้าก่อนตาย 

การยกเว้นความผิดทาง
กฎหมาย 

ไทย ความยินยอมที่ ได้รับการ
บ อ ก ก ล่ า ว โด ย ชั ด แ จ้ ง
ส าหรับการบริจาคและปลูก
ถ่ายอวัยวะในประเทศไทย
ได้ รับการก ากับดูแลโดย
แพ ท ยส ภ าแล ะศู น ย์ รั บ
บริจาคอวัยวะสภากาชาด
ไทย โดยมีข้อบังคับแพทย
สภาและระเบียบสภากาชาด
ไทยและประกาศแพทยสภา 
 

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษา
จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
2549 ว่าด้วย การประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม เกี่ ย วกับ การปลู กถ่ าย
อวัยวะ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การขอ
บริจาคอวัยวะจากญาติผู้เสียชีวิตตาม
เกณฑ์สมองตายของแพทยสภาต้อง
ด าเนินการโดยคณะแพทย์ หรือผู้
ได้ รับมอบหมายจากคณะแพทย์
เท่านั น ส าหรับการริเริ่มขอบริจาค
ค ณ ะ แ พ ท ย์  ห รื อ พ ย า บ า ล ที่
รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยที่เสียชีวิตควร
เป็นผู้ ริเริ่มญาติผู้ตายที่จะบริจาค
อวัยวะต้องเป็นทายาทหรือผู้แทน
โดยชอบธรรมของผู้ตาย 

ในกรณี ที่ ผู้ ตายได้ แสดงความจ านง
บริจาคอวัยวะไว้กับศูนย์ รับบริจาค
อวัยวะ สภากาชาดไทย และมีบั ตร
ประจ าตัวผู้ที่แสดงความจ านงบริจาค
อวัยวะดังกล่าว ถ้าไม่สามารถติดตามหา
ญาติผู้ตายในข้อ ให้ถือว่าเอกสารแสดง
ความจ านงบริจาคอวัยวะที่ผู้บริจาค
อวัยวะให้ไว้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 
สภากาชาดไทย เป็นเอกสารที่ใช้ยืนยัน
การบริจาคได้สามารถน าเอาอวัยวะไป
ปลูกถ่ายได้เลย***แต่ในทางปฏิบัติแล้ว
ไม่สามารถกระท าได ้

ไม่มี 
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หลักความยินยอมที่พึงสันนิษฐานได้ (Presumed consent) โดยใช้ระบบระบบถอนตัวออก (Opt-outหรือ Contracting out )  กล่าวคือ ก าหนดให้ประชาชนทุก
คนเป็นผู้บริจาคอวัยวะโดยอัตโนมัติและถือว่าให้แพทย์สามมารถน าอวัยวะบางอย่างเช่นไตออกจากผู้ที่สมองตายได้เลยถือเป็นข้อสันนิษฐานว่ าคนที่ตายทุกคนเป็นผู้
บริจาคอวัยวะ 

ประเทศ การขึ นทะเบียนมีตัวเลือกให้ถอนตัวออก
ใช้หลักความยินยอมที่พึงสันนิษฐานได้ 
(Presumed consent) 

การบริจาคอวัยวะโดยสมัครใจให้มีผล
หลังการตายภายใต้ใช้หลักความยินยอม
ในการบอกกล่าว (informed consent) 

สิทธิคัดค้านการบริจาคของ
ครอบครัว 

การยกเว้นความผิดทางกฎหมาย 

สิงค์โปร การบริจาคอวัยวะภาคบังคับหลังการ
ต าย ข อ งก ฎ ห ม าย  Human Organ 
Transplant Act (HOTA)  ใช้หลักความ
ยินยอมที่พึงสันนิษฐานได้ (Presumed 
consent) ก าหนดให้ประชาชนทุกคน
เป็นผู้บริจาคอวัยวะโดยอัตโนมัติบังคับ
ใช้กับพลเมืองสิงคโปร์และผู้อาศัยถาวร
ทุกคนที่มีอายุตั งแต่ 21 ปีขึ นไปโดยไม่
ค านึงถึงศาสนาและถือว่าให้แพทย์สาม
มารถน าอวัยวะออกจากผู้ที่สมองตายได้
เลย 

การบริจาคอวัยวะโดยสมัครใจมีผลหลัง
การตายเพ่ือการปลูกถ่ายและการรักษา
การศึกษาการวิจัยภายใต้ The Medical 
Therapy,Education, and Research) 
Act  ส าหรับกฎหมายนี เป็นเลือกเข้าร่วม 
(Opt-in หรือ Contracting in) ใช้หลัก
ความยินยอมในการบอกกล่ าว  ซึ่ ง
อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุ  18 ปีขึ นไป
บริจาคอวัยวะและเนื อเยื่อทั งหมดหรือ
ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายต้องท าโดยผู้
ที่ประสงค์จะบริจาคส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ร่างกายของเขา   

ไม่มี 

หากผู้เสียชีวิตแสดงเจตจ านง
ที่จะบริจาคอวัยวะมีเพียงเจ้า
ตัวเท่านั นที่สามารถเพิกถอน
เจตจ านงได้  เจตจ านงต้อง
ได้รับความเคารพแม้จเสียชีวิต
ไปแล้วครอบครัวไม่มีสิทธิเพิก
ถอนได ้

ก ฎ ห ม า ย  Human Organ 
Transplant Act (HOTA) ห้ า ม
บุคคลใด ๆ น าอวัยวะออกจาก
ร่างกายของผู้ตายเพ่ือการปลูกก
ถ่ายอวัยวะ เว้นแต่ตามอ านาจ
หน้าที่ ตามที่ กฎหมายก าหนด 
ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดและต้อง
รับผิดในการลงโทษปรับไม่เกิน 
10,000 เหรียญหรือจ าคุกไม่เกิน 
12 เดือนหรือทั งจ าทั งปรับ 
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ประเทศ การขึ นทะเบียนมีตัวเลือกให้ถอนตัวออก)
ใช้หลักความยินยอมที่พึงสันนิษฐานได้
(Presumed consent) 

ความจ าเป็นที่จะต้องได้รับ
ค ว า ม ยิ น ย อ ม จ า ก
ครอบครัว แม้ว่าผู้เสียชีวิต
จ ะ แ ส ด ง เจ ต จ า น ง ไ ว้
ล่วงหน้าก่อนตาย 

สิท ธิคั ดค้ านการบริ จ าคของ
ครอบครัว 

ก า ร ย ก เว้ น ค ว า ม ผิ ด ท า ง
กฎหมาย 

เวลส ์ 1.เลือกท่ีจะเป็นผู้บริจาคโดยการ
ลงทะเบียนการตัดสินใจเพ่ือเป็นผู้บริจาค
ตาม (การเลือกเข้าร่วม “opt-in”) 

2.ไม่กระท าการใดๆเกี่ยวกับการบริจาคซึ่ง
หมายความว่าคุณไม่มีข้อคัดค้านในการ
เป็นผู้บริจาค(ถือว่าได้รับความยินยอม 
“deemed consent”) 

3.เลือกท่ีจะไม่เป็นผู้บริจาคโดยการ
ลงทะเบียนการตัดสินใจอย่างชัดแจ้งว่าจะ
ไม่เป็นผู้บริจาค(เลือกถอนตัวออก “opt-
out”) 

ไม่จ าเป็นเพราะการ
ตัดสินใจของบุคคลที่ให้
ความยินยอมหรือไม่ให้
ความยินยอมมีผลใช้บังคับ
ทันทีก่อนที่เขาจะเสียชีวิต 

ในกรณที่ถือว่ายินยอมถือเป็นค่า
เริ่มต้นที่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ ไม่
คัดค้านการบริจาคและไม่กระท า
การใดๆเกี่ยวกับการบริจาคซึ่ง
หมายความว่าบุคคลนั นไม่มีข้อ
คั ด ค้ าน ใน การ เป็ น ผู้ บ ริ จ าค
อวัยวะครอบครัวสามารถคัดค้าน
ได้ว่าพวกเขารู้ว่าคนที่เสียชีวิตไม่
ต้องการเป็นผู้บริจาค ครอบครัวก็
ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ ย ก เลิ ก ก า ร 
"สันนิษฐาน" ของความยินยอมได ้

การปลูกถ่ายอวัยวะห้ามกระท า
โดยปราศจากความยินยอม
บุคคลใดกระท าความผิดหาก
บุคคลนั นกระท าโดยไม่ได้รับ
อนุญ าตให้ ท าการปลูกถ่ าย
อวัยวะในเวลส์ การกระท าของ
บุคคลนั นจะไม่มีความผิดถ้ามี
เหตุผลเชื่อว่าได้ท าด้วยความ
ยินยอมหรือสิ่งที่ท าไม่ใช่การ
ปลูกถ่ายอวัยวะ 
 

 
 



บทท่ี 4 
ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายไทยเกี่ยวกับการให้ความยินยอมของผู้บริจาค

อวัยวะที่เสียชีวิตจากสมองตายและผู้มสี่วนเกีย่วข้อง 

4.1 ปัญหาการขาดหลักเกณฑ์ของกฎหมายไทยที่ก าหนดผู้มีอ านาจหลักเกณฑ์ ขั้นตอน
และวิธีการให้ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะ 

 การที่จะให้ได้อวัยวะที่เหมาะสมส าหรับการปลูกปลูกถ่ายนั นมีหลายขั นตอน ตั งแต่การ
ก าหนดผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการบริจาคอวัยวะ การวินิจฉัยสมองตาย ขั นตอนการบริจาค
อวัยวะ วิธีการให้ความยินยอม ตลอดจนการประสานงานเพ่ือให้ได้มาซึ่งความร่วมมือในกระบวนการ
บริจาคอวัยวะ ปัญหาที่เกิดขึ นเป็นปัญหาที่มาจากการไม่มีกฎหมายในไทย ที่บัญญัติเฉพาะส าหรับการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ มีเพียงข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 
2549 ประกาศแพทยสภา และระเบียบศูนย์บริจาคอวัยวะ ที่ก าหนดผู้ที่มีอ านาจ หลักเกณฑ์ ขั นตอน
และวิธีการให้ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะเอาไว้ยังมิครอบคลุมมีปัญหากฎหมายอยู่ที่ปัญหาการ
บังคับใช้กฎหมาย ปัญหาที่เกิดขึ นมาจากบุคลากรทางการแพทย์ยังไม่มีความม่ันใจที่จะด าเนินการตาม
กระบวนการดังกล่าว การจะน าอวัยวะมาปลูกถ่ายได้นั นเริ่มแรกต้องมีผู้บริจาคอวัยวะ ผู้ใดสามารถ
บริจาคอวัยวะได้ มีวิธีการให้ความยินยอมอย่างไร บุคคลใดบ้างสามมารถให้ความยินยอมแทนได้  
หากมีกฎหมายที่บัญญัติเฉพาะส าหรับการปลูกถ่ายอวัยวะ ข้อดีของการมีกฎหายเฉพาะในเรื่องนี ก็คือ 
การมีกรอบของกฎหมายที่ชัดเจนให้แพทย์ปฏิบัติสามมารถท าให้กระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะ
ด าเนินการได้อย่างสะดวกยิ่งขึ น  
 หลักเกณฑ์ที่ส าคัญในขั นตอนแรกคือการวินิจฉัยสมองตายเนื่องจากการที่จะน าอวัยวะมา
ปลูกถ่ายได้นั นอวัยวะต้องอยู่ในสภาพที่สดใหม่เพราะผู้ที่จะบริจาคอวัยวะได้ก็คือผู้ที่เสียชีวิตจากสมอง
ตายเท่านั นในหลายๆประเทศได้สนับสนุนให้บัญญัติกฎหมายเรื่องนิยามการตายให้ชัดเจน และ
หลักเกณฑ์การวินิจฉัยการตาย 
 ประเทศไทยขณะนี ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายในเรื่องสมองตาย ทั งประมวลกฎหมายอาญา
ไม่ได้นิยามว่าอย่างไรถือว่าเป็นการตายตามกฎหมาย เดิมทีการวินิจฉัยการตายจึงขึ นอยู่กับแพทย์ ซึ่ง
โดยปกติแล้วจะอาศัยเกณฑ์ในการวินิจฉัยโดยอิงอยู่กับปัจจัยพื นฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์สาม
ประการคือ 1)ก้านสมองของระบบประสาทกลางต้องหยุดท างาน 2)ระบบไหลเวียนโลหิต (เลือด) 
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หยุดท างาน ได้แก่ หัวใจหยุดเต้น และ 3)ระบบหายใจ ได้แก่ ปอด ต้องหยุดหายใจ แต่ต่อมาก็ได้มีการ
ยอมรับเกณฑ์การวินิจฉัยการตายจากก้านสมอง โดยถือว่าการตายหมายความรวมถึงการที่ก้านสมอง
ไม่สามารถท าางานได้อย่างสิ นเชิง และแพทยสภาก็ได้ออกหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยเรื่องสมองตาย
เอาไว้ในประกาศแพทยสภาที่ 7/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยสมองตายและมีการแกไข
เพ่ิมเติมนิยามการตายเอาไว้ในข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 
(ฉบับที่3) พ.ศ. 2551 ได้นิยามการตายไว้ดังนี  “การตายของบุคคล” หมายความว่า บุคคลอยู่ใน
สภาวะที่ระบบการไหลเวียนเลือด และระบบการหายใจหยุดท างานโดยไมสามารถกลับคืนไดอีก
หรืออยูในสภาวะสมองตาย คือการที่ก้านสมองถูกท าลายจนสิ นสุดการท างานโดยสิ นเชิงตลอดไป” ซึ่ง
ผลทางกฎหมายของการวินิจฉัยเรื่องสมองตายนั นส าคัญเนื่องจากการตายของมนุษย์จะท าให้เกิดสิทธิ 
หน้าที่ และความรับผิดแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ในส่วนนี จึงจะต้องพิจารณาถึงผลทางกฎหมายของการ
วินิจฉัยเรื่องสมองตายและการจัดการกับศพผู้ตาย เพราะมีความส าคัญในกรณีการน าเอาอวัยวะของ
ผู้ตายไปใช้ในการปลูกถ่ายเพ่ือช่วยชีวิตผู้อ่ืนและความรับผิดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ 
 สาเหตุที่ควรจะมีกฎหมายบัญญัตินิยามการตายนั นคือ โดยเฉพาะปัจจุบันศพผู้ตายมี
ประโยชน์สามารถน าเอาอวัยวะไปปลูกถ่ายนั นมีบุคคลที่ต้องมาเกี่ยวข้องกับการตายไม่ว่าจะเป็น
แพทย์ นักกฎหมาย และประชาชนคนทั่วไป การนิยามการตายให้ชัดเจนนั นส่งผลให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้และความเข้าใจเรื่องสมองตายมากยิ่งขึ น เพราะการที่ไม่มีกรอบกฎหมายที่ชัดเจนที่จะท าให้
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เฉพาะครอบครัวหรือญาติของบุคคลที่แพทย์ถือว่าเสียชีวิตแล้วเกิดความไม่เชื่อมั่น
หวาดระแวงบุคคลากรทางการแพทย์ มีการร้องเรียนฟ้องร้องอันน ามาซึ่งความยุ่งยากเดือดร้อนแก่
บุคคลากรทางการแพทย์   
 การน าเอาอวัยวะไปใช้ในการปลูกถ่ายเป็นที่ยอมรับกันตามประเพณีว่าเมื่อมีการตายเกิดขึ นก็
จะต้องมีการจัดการกับศพนั นไม่ว่าจะเป็นการน าไปเผาหรือฝังดินท าพิธีกรรมของแต่ละศาสนา 
อย่างไรก็ตามในกรณีของผู้ที่แสดงเจตนาบริจาคอวัยวะไว้นั น การตายย่อมก่อให้เกิดสิทธิแก่เจ้าหน้าที่
ที่ได้รับบริจาคที่จะน าศพผู้ตายไปตัดเอาอวัยวะ อย่างไรก็ดีมีปัญหาที่น่าคิดว่าหากเป็นกรณีของผู้ที่
ตายโดยผิดธรรมชาติเอง ซึ่งในกรณีทั่วไปแล้วผู้ที่ตายโดยผิดธรรมชาติหรือตายโดยการฆ่าตัวตาย ถูก
ผู้อื่นท าให้ตาย ถูกสัตว์ท าร้ายตาย ตายโดยอุบัติเหตุ และตายโดยไม่ปรากฏเหตุตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 148 เช่นถ้าหากความตายของผู้บริจาคดังกล่าวท าให้จะต้องมีการ
ด าเนินคดีอาญากับผู้หนึ่งผู้ใดแล้ว แพทย์จะตัดเอาอวัยวะของผู้ตายไปได้หรือไม่ และต้องท าอย่างไร 
ในเรื่องนี หากเกิดขึ นในสกอตแลนด์แพทย์จะต้องปรึกษากับพนักงานอัยการ หรื อที่ เรียกว่า
Procurator Fiscal ซึ่งหากการตัดเอาอวัยวะออกไปจะท าลายหลักฐานและท าาให้คดีของพนักงาน
อัยการเสียหาย Procurator Fiscal จะไม่อนุญาตตัดอวัยวะ อย่างไรก็ตาม Procurator Fiscal ก็อาจ
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ขอให้พยาธิแพทย์ของ Procurator Fiscal เข้าร่วมในการผ่าตัดเอาอวัยวะที่บริจาคออก และถือว่า
การผ่าตัดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการชันสูตรพลิกศพ เช่นเดียวกับประเทศสิงค์โปร ถ้าเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าสถานการณ์ที่ใช้บังคับกับการตายของบุคคลนั นเป็นเช่นนั นที่
เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพมีอ านาจพิจารณาคดีในลักษณะและสาเหตุของการเสียชีวิตของบุคคลนั น 
เจ้าหน้าที่ควบคุมจะไม่อนุญาตให้มีการผ่าตัดอวัยวะใด ๆ ออกจากร่างกายของผู้ตายได้เว้นแต่
เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพได้ให้ความยินยอมให้น าออกซึ่งในประเด็นนี ยังเป็นเรื่องที่ต้องร่วมกันพิจารณา
เพ่ือวางแนวทางในการสอบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือการพิสูจน์ความจริงเรื่องการตาย 
วาในขณะนี ควรมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การตรวจสอบการตายแล้วหรือยัง และรูปแบบควรจะ
เป็นอย่างไร เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรศพในประเทศไทยปัจจุบันยังไม่เปิด
ช่องให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพที่จะแยกเอาอวัยวะบางส่วนของผู้ที่ตายโดยผิดธรรมชาติ
ส่งไปยังหน่วยงานทางการแพทย์เพ่ือท าการเก็บรักษาและน าไปใช้ปลูกถ่ายเพ่ือประโยชน์ในการ
รักษาพยาบาลได้ ซึ่งในแต่ละปีมีจ านวนของผู้ตายโดยผิดธรรมชาติอยู่เป็นจ านวนมาก ที่แม้หัวใจหรือ
สมองจะหยุดท างานแล้วแต่อวัยวะส่วนอ่ืนยังไม่เสื่อมสภาพหากสามารถผ่าตัดแยกส่วนอวัยวะอ่ืน ๆ 
ของร่างกายไปเก็บรักษาและน าไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะได้ ก็เป็นอีก
ช่องทางหนึ่งที่จะท าให้ได้จ านวนอวัยวะเพ่ิมมากขึ น  
 นอกจากนี แล้วในการตัดเอาอวัยวะไปใช้ในการปลูกถ่ายควรมีหลักเกณฑ์เฉพาะอย่างไร ใน
บางประเทศ เช่นในสหรัฐอเมริกาได้น าหลักเกณฑ์เรื่อง required requestมาใช้ หลักการนี ก าาหนด
ให้เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล ที่รักษาผู้ป่วยที่ใกล้จะสมองตาย หรือสมองตายแล้ว ต้องขอรับบริจาค
อวัยวะของผู้ป่วย  
 การมีกฎหมายนิยามการตายที่ชัดเจนนั นท าให้สามารถวางระบบการจัดการเกี่ ยวกับศพของ
ผู้ตายซึ่งมีผลส าคัญในการก าหนดให้มีการแจ้งเรื่องคนไข้สมองตายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันท าให้
ลดอุปสรรคและเพ่ิมความรวดเร็วในการด าเนินการน าศพผู้ที่เสียชีวิตไปใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะ และ
ท าให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์ที่ใช้วินิจฉัยการตายที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีมาตรฐาน เพื่อเพ่ิมความมั่นใจ
แก่ญาติและครอบครัวผู้ตายรวมถึงประชาชนทั่วๆไปว่าบุคคลที่สมองตายนั นได้ตายแล้วอย่าง
ปราศจากข้อสงสัยทั งเป็นการเพ่ิมมาตรฐานทางการแพทย์ของไทยอีกด้วยทั งยังท าให้เกิดการพิจารณา
ทลทวนถึงขอบเขตของค าว่าตายที่ตามบริบทสังคมต้องการว่าควรมีความหมายเพียงใดและการที่
สมองตายจะให้มีความหมายรวมถึงสภาพผักถาวร (Persistent Vegetative State) ด้วยหรือไม่  
 ในการออกกฎหมายนิยามการตายให้ชัดเจนนั นผู้เขียนมีความเห็นว่าควรที่จะออกกฎหมาย
นิยามการตายที่ยอมรับเอาการตายทั งสองแบบ โดยรวมการตายแบบเดิมซึ่งต้องวินิจฉัยจากลมหายใจ 
และสมองตายดังที่ปรากฏใน United State Uniform Determination of Death Act 1970 อันถือ
เป็นแบบฉบับของพระราชบัญญัติหรือรัฐบัญญัติประเภทนี และก็ยังมีพระราชบัญญัติของประเทศ
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ออสเตรเลีย เช่นมาตรา 41 ของ HUMAN TISSUE ACT 1982 ได้บัญญัติว่า “บุคคลถึงแก่ความตาย
เมื่อ 
 (a) มีการหยุดท างานของระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ 
 (b) มีการหยุดท างานที่ไม่สามมารถแก้ไขได้ของหน้าที่ (function) การท างานของสมองตาย
ของบุคคล”152ส่วนกฎหมายของนิวเซาท์เวลส์ก็ได้มีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะของการนิยามค าว่า
ตายเอาไว้ใน Human tissue act 1983 โดยให้ถือว่าบุคคลเสียชีวิตเมื่อ ระบบสมองของบุคลนั น
หยุดชะงักและไม่สามารถกลับมาท างานได้อีก หรือ ระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายไม่ท างาน153 
เพ่ือให้แพทย์ได้ใช้ดุลยพินิจที่จะวินิจฉัยความตายให้เหมาะสมแล้วแต่กรณี  
 ถ้าหากมีกฎหมายเฉพาะส าหรับไทยนั น อาจจะบัญญัติว่า “บุคคลถึงแก่ความตายเมื่อ 
 (1) มีการหยุดท างานของระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ 
 (2) ระบบสมองของบุคลนั นหยุดท างานและไม่สามารถกลับมาท างานได้อีก 
 ปัญหาการขาดหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ก าหนดผู้ที่มีอ านาจ หลักเกณฑ์ ขั นตอนและวิธีการ
ในการบริจาคอวัยวะก็ท าให้เกิดปัญหาทางกฎหมายในการให้ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะ ซึ่ง
ผู้เขียนจะได้วิเคราะห์ปัญหาในหัวข้อถัดไป 

4.2 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการให้ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะ 

 การให้ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะนั นมีประเด็นปัญหากฎหมายแบ่งได้ดังนี  1.ปัญหา
การแสดงเจตนาให้ความยินยอมไว้ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 2.ผู้ที่มีอ านาจตามกฎหมายในการ
แสดงเจตนาให้ความยินยอมบริจาคอวัยวะแทนได้กรณีที่ผู้เสียชีวิตไม่ได้แสดงเจตจ านงล่วงหน้าในการ

                                           
 152 Human tissue act 1982 SECT 41 
Definition of death for the purposes of the law of Victoria, a person has died when 
there has occurred— 
        (a)     irreversible cessation of circulation of blood in the body of the person; or 
        (b)     irreversible cessation of all function of the brain of the person. 
153 Human tissue act 1983 Part 7 Definition of death, section 33 When death occurs  

For the purposes of the law of New South Wales, a person has died 
when there has occurred: 

(a) irreversible cessation of all function of the person’s brain, or 
(b) irreversible cessation of circulation of blood in the person’s body. 
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บริจาคเอาไว้ 3.การแสดงเจตนาให้ความยินยอมของบุคคลที่หย่อนความสามารถในการบริจาคอวัยวะ
ปัญหาที่เกิดขึ นเป็นปัญหาที่มาการไม่มีกฎหมายบัญญัติเฉพาะเอาไว้  ในส่วนที่มีบัญญัติไว้ก็ไม่ครอบ
ครุมถึงการใช้กับประเด็นปัญหาดังกล่าวและมีก าหนดแยกต่างกันไว้ในหลายๆฉบับท าให้ไม่สะดวกใน
การน ามาบังคับใช้ เช่น ในระดับของผู้ประกอบวิชาชีพนั นการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศ
ไทยได้รับการก ากับดูแลโดยแพทยสภาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โดยมีข้อบังคับ
แพทยสภา ระเบียบสภากาชาดไทยและประกาศแพทยสภาดังนี   
 1.ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 หมวด1 
บทนิยาม และหมวด 10 การประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์
ของการปลูกถ่ายอวัยวะที่ผู้บริจาคประสงค์จะบริจาคอวัยวะขณะที่ยังมีชีวิตและการปลูกถ่ายอวัยวะที่
ใช้อวัยวะจากผู้ที่สมองตาย 
 2.ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 
เรื่องการตายของบุคคล 
 3. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2560 แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ของการปลูกถ่ายอวัยวะที่ผู้บริจาคประสงค์จะบริจาคอวัยวะขณะที่ยังมี
ชีวิตและการปลูกถ่ายอวัยวะที่ใช้อวัยวะจากผู้ที่สมองตาย 
 4. ประกาศแพทยสภาที่ 7/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยสมองตาย  
 5. ระเบียบศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย พ.ศ. 2545 และประกาศศูนย์รับบริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทย ว่าด้วยเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริจาคและ
ปลูกถ่ายอวัยวะ  
  
 4.2.1 ปัญหาการแสดงเจตนาให้ความยินยอมไว้ล่วงหน้า 
 การบริจาคอวัยวะถือเป็นการเสียสละครั งยิ่งใหญ่ ดังนั นการตัดสินใจที่จะบริจาคอวัยวะควรมี
อิสระ เสรีอย่างเต็มที่ (human anatomy) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงเจตจ านงบริจาค อวัยวะไว้
ก่อนที่ตนเองจะตาย เพราะอวัยวะที่จะน าไปใช้ปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยรายอ่ืนได้ต้องเป็นผู้เสียชีวิตที่สมอง
ตาย (Brain death) ดังนั นการบริจาคอวัยวะก็คือการแสดงความยินยอมล่วงหน้าก่อน เสียชีวิต
อนุญาตให้น าอวัยวะของตนเองหลังจากที่เสียชีวิตแล้วไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยรายอ่ืนได้ ซึ่งเป็นวิธีการ
เดียวที่สังคมในปัจจุบันสามารถยอมรับได้มากที่สุดโดยมีประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่เราจะต้อง
พิจารณาในเรื่องความยินยอมที่ไม่ชัดเจนคือแม้จะสมัครใจบริจาคอวัยวะ แต่ถ้าญาติไม่ยอมก็เท่ากับ
ไม่ได้บริจาค ความยินยอมของผู้บริจาคเพียงอย่างเดียวที่แสดงเจตจ านงบริจาคอวัยวะเอาไว้ล่วงหน้า
ไม่เพียงพอและความจ าเป็นที่ต้องได้รับความยินยอมของครอบครัวหรือญาติในกรณีนี   การแสดง
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เจตนาให้ความยินยอมไว้ล่วงหน้าจึงส าคัญเพราะเมื่อปัญหาเรื่องความยินยอมเป็นที่ยุติแล้วแพทย์ก็จะ
น าอวัยวะจากผู้ที่เสียชีวิตจากภาวะสมองตายมาปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยที่รอคอยอวัยวะ  
 อวัยวะที่น ามาปลูกถ่ายนั นต้องเป็นไปตามแนวทางของ WHO (องค์การอนามัยโลก)  
เกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ (WHO Guiding Principles on Human Cell, Tissue and Organ 
Transplantation) ในแนวทางที่ 1 ที่ได้ก าหนดว่าอวัยวะที่ใช้ปลูกถ่ายที่น ามาจากศพเพ่ือใช้ในการ
ปลูกถ่ายได้ คืออวัยวะที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ตาย หรือไม่มีเหตุที่เชื่อได้ว่าผู้ตายเคยปฏิเสธ
หรือไม่ยินยอมให้น าอวัยวะออกขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ และส าหรับประเทศไทยใช้วิธีให้คน “เลือกเข้า
ร่วม” (Opt-in) โดยให้ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะแสดงความจ านงล่วงหน้าไว้ที่ศูนย์รับบริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทยหรือเครือข่ายศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯณ โรงพยาบาลต่างๆ ในกรณีที่ผู้ตายได้
แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะไว้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย และมีบัตรประจ าตัวผู้ที่
แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะดังกล่าว ถ้าไม่สามารถติดตามหาญาติผู้ตายในได้ ให้ถือว่าเอกสาร
แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะที่ผู้บริจาคอวัยวะให้ไว้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เป็น
เอกสารที่ใช้ได้ ตามที่ระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย พ.ศ. 2545 
154ได้ก าหนดเอาไว้เช่นเดียวกับข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ.2549หมวด 10 ว่าด้วย การประกอบวิชาชีพเวชกรรมเก่ียวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ155 
 ในทางระเบียบสภากาชาดไทยและข้อบังคับแพทยสภาที่ก าหนดไว้ก็มิได้ขัดต่อหลักเสรีนิยม 
(principle of autonomy) ที่เป็นแนวคิดที่เคารพอิสระในการแสดงเจตนาของบุคคลโดยเห็นว่า 
บุคคลที่มีความสามารถสมบูรณ์ย่อมมีอิสระที่จะกระท าการด้วยตนเอง ตราบเท่าที่การกระท านั นไม่
รบกวนหรือแทรกแซงสิทธิของบุคคลอ่ืน แต่ในทางปฏิบัติจริงแล้วทางการแพทย์ในเรื่องกระบวนการ
ปลูกถ่ายอวัยะในประเทศไทยนั นแม้จะสมัครใจบริจาคอวัยวะแต่ถ้าญาติไม่ยอมก็เท่ากับไม่ได้บริจาค
จ าเป็นที่ต้องได้รับความยินยอมของครอบครัวหรือญาติในกรณีนี   แตกต่างกับกฎหมายของ
ต่างประเทศที่มีบทบัญญัติไว้เฉพาะเรื่อง เช่น ประเทศอังกฤษที่มีกฎหมายเฉพาะของการปลูกถ่าย

                                           
 154 หมวดที่ 6 แห่งระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย พ.ศ. 
2545  
 155 หมวด 10 แห่งข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
2549 ข้อที่ 53.5  ในกรณีที่ผู้ตายได้แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะไว้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 
สภากาชาดไทย และมีบัตรประจ าตัวผู้ที่แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะดังกล่าว ถ้าไม่สามารถติดตาม
หาญาติผู้ตายในข้อ 53.3 ได้ ให้ถือว่าเอกสารแสดงความจ านงบริจาคอวัยวะที่ผู้บริจาคอวัยวะให้ไว้กับ
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เป็นเอกสารที่ใช้แทนเอกสารในข้อ 53.3 
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อวัยวะเอาไว้โดยชัดแจ้งและมีรูปแบบของการบริจาคอวัยวะเช่นเดียวกับประเทศไทยคือ รูปแบบที่ใช้
วิธีให้คน “เลือกเข้าร่วม” (Opt-in หรือ Contracting in) ใช้หลักความยินยอมในการบอกกล่าว 
(informed consent or Explicit consent systems) กล่าวคือ ให้ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะ 
แสดงความจ านงล่วงหน้าก่อนที่จะถึงความตายหรือญาติของผู้ตายที่บริจาคอวัยวะไว้ที่โรงพยาบาล 
หน่วยงานราชการ หรือมูลนิธิ แพทย์จึงสามารถน าเอาอวัยวะของผู้ตายมาปลูกถ่ายได้การบริจาค
อวัยวะนี ผู้บริจาคจะได้รับบัตรผู้บริจาคและหากผู้บริจาคถึงแก่ความตายและเมื่อแพทย์พบบัตรนี ก็
สามารถก็สามารถน าอวัยวะออกมาปลูกถ่ายได้เลยภายใต้กฎหมาย Human Tissue (Scotland) Act 
2006  เนื่องจากมาตรา 3 ก าหนดว่า “การใช้อวัยวะของร่างกายของผู้ตายเพ่ือการปลูกถ่ายอวัยวะ 
การวิจัย ฯลฯ”156 ก าหนดให้ผู้ที่บรรลุนิติภาวะอาจอนุญาต (Authorisation) การน าออกและการใช้
อวัยวะใดของร่างกายหลังจากการเสียชีวิตเพ่ือการปลูกถ่ายอวัยวะ การวิจัย ฯลฯ ตามมาตรา 3 ได้
 ในกรณีที่ความปรารถนาของผู้บริจาคในการบริจาคเพ่ือการปลูกถ่ายมีความชัดเจนก็จะไม่
จ าเป็นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของพระราชบัญญัติของมาตรา 7 ซึ่งเป็นเรื่องการให้ความยินยอมโดย
ญาติสนิทของผู้ตาย157  เพ่ือขออนุญาตจากญาติสนิทของผู้บริจาค เนื่องจากความปรารถนาของผู้ตาย
ในกรณีเหล่านี คือสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถน าอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อการปลูกถ่ายได้ 

ส าหรับ Human Tissue Act 2004 ส่วนที่ 1ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความยินยอม ก าหนดความ
ต้องการที่จะได้รับความยินยอมที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมภายใต้การเก็บรักษาและการใช้ทั ง
ร่างกายการผ่าตัดการจัดเก็บและการใช้วัสดุของมนุษย์ (อวัยวะเนื อเยื่อและเซลล์) ส่วนที่ 1 เป็นการ
กระท าที่ผิดกฎหมายในการด าเนินกิจกรรมที่ได้รับการควบคุมหากไม่ได้รับความยินยอมอย่าง
เหมาะสมท าให้การใช้ร่างกายหรืออวัยวะของมนุษย์เป็นเรื่องผิดกฎหมายเมื่อมีการบริจาคเพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ และมาตรา 3 ก าหนดความหมายของค า
ยินยอมที่เหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับร่างกายของผู้ตายหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่มีชีวิต
หรือผู้ตาย หากยังมีชีวิตอยู่ต้องได้รับความยินยอมด้วยตนเอง ระบุว่าหลังจากการเสียชีวิตต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้บรรลุนิติ การได้รับความยินยอมเป็นเพียงพอส าหรับกิจกรรมที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ในท านองเดียวกันที่ผู้ใหญ่ตัดสินใจที่จะไม่ยินยอมให้บริจาคอวัยวะหรือเนื อเยื่อที่เกิดขึ น
หลังจากการตายของพวกเขาแล้วกิจกรรมจะต้องไม่ด าเนินการตามที่ไม่ได้รับความยินยอม 

                                           
 156 Human Tissue (Scotland)  Act, 2 0 0 6 , section 3 Use of part of body of 
deceased person for transplantation, research etc.   
 157 Human Tissue (Scotland)  Act, 2 0 0 6 , section7 Authorisation by adult's 
nearest relative. 



 127 

 นอกจากนี ใน The 2014 Code of Practice on Consent states ในเรื่องความยินยอม ข้อ
ที ่84. ถ้าผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ตายจะคัดค้านการบริจาคเพ่ือวัตถุประสงค์ใด ๆ เมื่อผู้ล่วงลับ (หรือตัวแทนที่
ได้รับการแต่งตั ง ) ได้ให้การยินยอมอย่างชัดแจ้งแล้วผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพควรปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับเรื่องนี อย่างละเอียดถี่ถ้วน ควรได้รับการสนับสนุนให้ยอมรับความปรารถนาของผู้ตายและ
ควรมีการระบุชัดเจนว่าพวกเขาไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะยับยั งหรือลบล้างความปรารถนาเหล่านั น
ของผู้บริจาคนั นมีความหมายในเชิงที่ว่าในเมื่อความยินยอมของผู้บริจาคเป็นที่ประจักษ์ การบริจาคที่
ได้ให้ความยินยอมแล้วในส่วนนี ก็เพียงพอแล้ว ครอบครัวหรือญาติผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรที่จะเคารพ
เคารพเอกสิทธิ์ความยินยอมตัดสินใจของผู้บริจาคและไม่สามารถคัดค้านการบริจาคได้ 
 ส่วนของวิธีการให้ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะนี ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในมาตรา 5 
ได้ก าหนดวิธีการท า การบริจาคก่อนตาย158 ว่าผู้บริจาคอาจท า การบริจาคได้โดยให้อ านาจค าแถลง
หรือสัญลักษณ์แสดงว่าผู้บริจาคได้ท า การบริจาคเพ่ือพิมพ์ลงบนใบอนุญาตขับขี่หรือบัตรประจ าตัว
ของผู้บริจาค หรือในหนังสือพินัยกรรม หรือระหว่างการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บของผู้บริจาคโดย
การสื่อสารรูปแบบใด ๆ กล่าวถึงผู้ใหญ่อย่างน้อยสองคนอย่ างน้อยหนึ่งคนเป็นพยานที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบริจาค  
 สรุปได้ว่าทั งประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกามีรูปแบบวิธีการที่คล้ายกันต่างก็ยอมรับให้มี
การแสดงเจตจ านงให้ความยินยอมบริจาคอวัยวะโดยผ่านทางพินัยกรรมได้มีผลบังคับใช้เมื่อเสียชีวิต
แล้วประกอบกับภายใต้มาตรา 5 (a) (2) ของ Uniform Anatomical Gift Act 1987 การท า การ
บริจาคสามารถท าตามความต้องการของผู้บริจาค ส่วนที่เกี่ยวกับผู้ที่ต้องลงนามในเจตจ านง บท
กฎหมายของพินัยกรรมโดยทั่วไปต้องการพินัยกรรมที่จะลงนามโดยผู้ท าพินัยกรรมและภายใต้
สถานการณ์บางอย่างพินัยกรรมที่จะลงนามโดยบุคคลอ่ืนที่ท าหน้าที่ในนามของผู้ท าพินัยกรรมตามค า
ร้องขอของผู้ท าพินัยกรรม ดังนั น การบริจาคสามารถท าได้โดยความประสงค์ของผู้บริจาคไม่ว่าจะมี
การลงนามโดยผู้บริจาคหรือบุคคลที่สามตามค าร้องขอของผู้บริจาคและอนุมาตรา (d) ระบุว่าหากมี
การท า การบริจาคด้วยพินัยกรรมจะมีผลเมื่อผู้บริจาคเสียชีวิตการบริจาคนี ใช้ได้ แม้ว่าพินัยกรรมฉบับ
ดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิสูจน์หรือถูกประกาศว่าไม่ถูกต้อง โดยมาตรา8 (a) ระบุว่าหากผู้บริจาคได้ท า 
การบริจาคหรือแก้ไข การบริจาคแล้วบุคคลอื่นจะไม่สามารถแก้ไขแก้ไขหรือเพิกถอนการบริจาคนั นได้ 
ตัวอย่างเช่นสมมติว่าผู้บริจาคบริจาคอวัยวะส าหรับการปลูกถ่าย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 
(a) บุคคลอ่ืนไม่สามารถแก้ไขหรือเพิกถอนการให้นั นได้ เนื่องจากบุคคลอ่ืนถูกห้ามไม่ให้ท าเช่นนั น

                                           
 158 Section 5 Maner of making Anatomical Gift before donor’s death. In this 
Uniform Anatomical Gift Act 1987 (Last Revised or Amended in 2009)  
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พวกเขาไม่มีอ านาจตามกฎหมายหรือมีสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเพิกถอน การบริจาคส่วนนี ใช้ไม่ได้กับการ
เพิกถอนการบริจาคของบิดามารดาของผู้บริจาคท่ีเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่อายุต่ ากว่า 18 ปี  
 โดยเรื่องเจตจ านงให้ความยินยอมของการบริจาคอวัยวะทางพินัยกรรมตามกฎหมาย
ต่างประเทศข้างต้นผู้เขียนจะขอน ามาเทียบเคียงกับค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1174/2508 ที่วินิจฉัยตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1646 เป็นเรื่องที่นอกจากผู้ตายจะแสดงเจตนาก าหนดการ
เผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินแล้ว ยังแสดงเจตนาในการต่าง ๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมาย
เมื่อตนตายก็ได้ ค าว่าการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัตินั น ก็สุดแต่ผู้ตายจะได้แสดงเจตนา
ก าหนดการเผื่อตายในการต่าง ๆ ไว้ หากชอบด้วยกฎหมายแล้ว แม้จะไม่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ก็มีผล
บังคับได้ตามพินัยกรรมเมื่อตนตายแล้ว และการต่าง ๆ นั นมิใช่จะต้องมีกฎหมายระบุไว้ว่าเป็นการ
ใดบ้าง ซึ่งการที่ผู้ตายได้แสดงเจตนาก าหนดการเผื่อตายเกี่ยวกับศพของผู้ตายโดยอุทิศศพของผู้ตาย
ให้แก่กรมมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ โดยท าถูกต้องตามแบบพินัยกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1656 พินัยกรรมของผู้ตายนั นย่อมสมบูรณ์ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าข้อก าหนด
พินัยกรรมนี ใช้ได้โดย ถือว่าเป็นไปตามพินัยกรรมลูกหลานจะเอาศพคืนไม่ได้และในท านองเดียวกัน
ผู้เขียนเห็นว่าหากเป็นส่วนของศพที่ผู้ตายได้แสดงเจตนาบริจาคอวัยวะไว้ เมื่อเทียบเคียงกับแนวค า
พิพากษาดังกล่าวแล้วก็น่าจะถือว่าต้องบังคับตามที่ผู้ตายแสดงความประสงค์ไว้ เพราะโดยสภาพแล้ว
ส่วนของศพก็ไม่ได้ต่างจากศพทั งร่าง  ซึ่งเมื่อเทียบเคียงค าพิพากษาดังกล่าวกับการแสดงความจ านง
ให้ความยินยอมที่จะบริจาคอวัยวะเมื่อผู้บริจาคเสียชีวิตก็จะเห็นเป็นรูปแบบเดียวกันในการแสดง
เจตนาก าหนดการเผื่อตายให้มีผลเมื่อเสียชีวิตแล้ว  
 โดยจะแต่งต่างกับแตกต่างกับหนังสือแสดงเจตนา ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2550 มาตรา 12 คือหนังสือที่เขียนขึ นเพ่ือแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้าให้คนอื่นทราบว่าตนเองไม่ประสงค์
จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพ่ือยุติการ
ทรมานจากการเจ็บป่วยเพราะหนังสือแสดงเจตนาหรือค าว่าพินัยกรรมชีวิตอาจท าให้เกิดความสับสน
กับพินัยกรรมโดยทั่วไปซึ่งจะมีผลหลังจากผู้ท าตายแล้ว แต่หนังสือแสดงเจตนามีผลในช่วงที่ผู้แสดง
เจตนาล่วงหน้าจะตาย แต่ทั งการแสดงเจตจ านงล่วงหน้าว่าต้องการบริจาคอวัยวะให้มีผลเมื่อตน
เสียชีวิตและการแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้าให้คนอ่ืนทราบว่าตนเองไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่
เป็นไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตนหรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยต่างก็
เป็นวิธีการที่สอดคล้องกับหลักเสรีนิยม (principle of autonomy) ที่เป็นแนวคิดที่เคารพความเป็น
อิสระในการแสดงเจตนาของบุคคลโดยเห็นว่า มนุษย์ที่มีความสามารถสมบูรณ์ย่อมมีอิสระที่จะกระท า
การใดด้วยตนเอง ตราบเท่าที่การกระท านั นไม่รบกวนหรือแทรกแซงสิทธิของบุคคลอ่ืน  
 หลักการเสรีนิยมก็ยังปรากฎในทางกฎหมายการแพทย์แต่เป็นแนวคิดที่มีวิวัฒนาการนาน
มาแล้วดังนี  “มนุษย์ทุกคนที่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์มีสิทธิที่จะก าหนดชีวิต
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ของตัวเองว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไรต่อร่างกายของมนุษย์ผู้นั นและ ศัลยแพทย์ได้ผ่าตัดไปโดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจากผู้ป่วย ศัลยแพทย์ผู้นั นมีความผิดฐานทาร้ายร่างกาย ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย
นั น”นี่คือค าพิพากษาของ Benjamin Cardozo ในกรณีของ Mary Schloendorff v Society of 
New York Hospital159 นับแต่ที่ได้มีบรรทัดฐาน (precedent) ในค าพิพากษาดังกล่าว หลักการเสรี
นิยมจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักกฎหมายการแพทย์ที่ส าคัญ จึงเป็นที่มาของแนวทางปฏิบัติในเรื่อง
การให้ความยินยอมของผู้ป่วยที่จะรักษาพยาบาล (patient’s consent to treatment) และที่จะไม่
รักษาพยาบาล (consent to refuse treatment) เพราะเหตุที่ว่ามนุษย์มีสิทธิที่จะควบคุมและ
ก าหนดชีวิตของตัวเองไม่ให้บุคคลอ่ืนท าสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา เว้นแต่ว่าสิ่งที่มนุษย์พึงประสงค์นั นเป็น
สิ่งที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ดังที่กล่าวไว้แล้วในส่วนของบทท่ี2  
 ดังนั นปัญหาที่ว่าความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอมจากครอบครัว แม้ว่าผู้เสียชีวิตจะ
แสดงเจตจ านงบริจาคอวัยวะเป็นลายลักษณ์อักษรนั น จ าเป็นหรือไม่ที่ต้องขอความยินยอมจาก
ครอบครัวผู้บริจาคอีกนั นผู้เขียนเห็นว่าเมื่อวิธีการให้ความยินยอมถูกต้องตามความประสงค์ของผู้
บริจาคชอบด้วยกฎหมายและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ไม่ใช่เรื่อง
ที่จ าเป็นจะต้องขอความยินยอมจากครอบครัวหรือญาติของผู้บริจาคที่เสียชีวิตไปแล้วเช่นเดียวกับ
กฎหมายปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศสิ งค์ โปรที่ ถึ งแม้ว่ าระบบหลักจะเป็น  Opt-outหรือ 
Contracting out ใช้หลักความยินยอมที่พึงสันนิษฐานได้ (Presumed consent) ที่บังคับใช้ภายใต้
กฎหมาย Human Organ Transplant Act (HOTA) ซึ่งเป็นโครงการลงทะเบียนที่อนุญาตให้มีการ
เก็บอวัยวะที่ระบุไว้หลังจากเสียชีวิต การบริจาคอวัยวะภาคบังคับหลังการตาย HOTA เป็นโครงการ
บริจาคอวัยวะที่บังคับใช้กับพลเมืองสิงคโปร์และผู้อาศัยถาวรทุกคนที่มีอายุตั งแต่ 21 ปีขึ นไปโดยไม่
ค านึงถึงศาสนา HOTA อาจใช้กับผู้ที่อายุต่ ากว่า 21 ปีตราบเท่าที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคล
นั นยินยอมพระราชบัญญัตินี อนุญาตให้มีอวัยวะที่ระบุ (ไตตับหัวใจและกระจกตา) ของบุคคลที่เมื่อ
เสียชีวิตในโรงพยาบาลเพ่ือจุดประสงค์ในการปลูกถ่ายเว้นแต่บุคคลที่เสียชีวิตได้ลงชื่อออกจาก HOTA 
แล้ว  แต่ก็ยังมีการบริจาคอวัยวะโดยสมัครใจหลังการตาย ภายใต้พระราชบัญญัติการแพทย์ (การ
บ าบั ด ก า รศึ ก ษ าแ ล ะก ารวิ จั ย ) the Medical (Therapy, Education, and Research) Act 
(MTERA) เป็นระบบเลือกรับสมัครโดยสมัครใจซึ่งอนุญาตให้บุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ นไปบริจาคอวัยวะ
และเนื อเยื่อเพ่ือวัตถุประสงค์ในการปลูกถ่ายการศึกษาหรือการวิจัยหลังจากท่ีเสียชีวิต  
 ในส่วนของประเทศสิงค์โปรมีการผสมสองระบบนี เข้าด้วยกันเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับ
ประชาชน ซึ่งภายใต้พระราชบัญญัติการให้ทั งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายต้องท าโดยผู้ที่

                                           
 159 Mary Schloendorff v Society of New York Hospital, (New York Court of 
Appeals,1914) 
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ประสงค์จะบริจาคส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเขา (หรือที่เรียกว่าผู้บริจาค) ทั งเป็นลายลักษณ์
อักษรเมื่อใดก็ได้หรือมีปากเปล่าเมื่อมีพยานสองคนหรือมากกว่าในช่วงเจ็บป่วยครั งล่าสุด การบริจาค
จะถูกเพิกถอนโดยผู้ให้อวัยวะเท่านั น เมื่อผู้บริจาคตายการตัดสินใจของผู้บริจาคอวัยวะจะได้รับความ
เคารพและสมาชิกในครอบครัวของเขาจะไม่สามารถยกเลิกการแสดงเจตจ านงที่จะบริจาคของเขาได้ 
 ส่วนในเรื่องของรูปแบบความชัดเจนของการแสดงความยินยอมนั นในเวลส์ได้มีรูปแบบการให้
ความยินยอมที่ชัดเจนคือ กิจกรรมการปลูกถ่ายเป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมายหากท าในเวลส์ โดยได้รับ
ความยินยอมอย่างชัดแจ้ง หรือถือว่าได้รับความยินยอม (ความยินยอมที่สันนิษฐานได้ โดยในมาตรา 4 
ของ Human Transplantation (Wales) Act 2013 ได้ก าหนดความยินยอมของผู้บริจาคอวัยวะที่
เป็นผู้ใหญ่เอาไว้ชัดเจนดังนี   

กรณี ความหมายของการยินยอมอย่างชัดแจ้ง 

1. คนที่ยังมีชีวิตอยู่ ความยินยอมของบุคคล 

2.บุคคลนั นเสียชีวิตและการตัดสินใจของบุคคล

นั นที่ให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมใน

การบริจาคนั นมีผลใช้บังคับทันทีก่อนที่ เขาจะ

เสียชีวิต 

ความยินยอมของบุคคล 

3. บุคคลที่เสียชีวิตไม่ได้ให้ความยินยอมส าหรับ

การบริจาคไว้ล่วงหน้า แต่เมื่อบุคคลนั นได้แต่งตั ง

บุคคลเพ่ือให้ความยินยอมที่ เกี่ยวข้องกับการ

บริจาค โดยสมารถให้ความยินยอมได้ภายใต้การ

แต่งตั ง 

ความยินยอมท่ีให้โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั ง 

4. บุคคลที่ เสี ยชี วิตและ เหตุ ในกรณี ที่  2  ไม่

สามารถใช้บังคับและบุคคลที่เสียชีวิตได้แต่งตั ง

บุคคลหรือบุคคลที่ให้ความยินยอมในการบริจาค 

แต่ไม่มีผู้ใดสามารถให้ความยินยอมภายใต้การ

แต่งตั งได ้

ความยินยอมของญาติหรือครอบครัวและบุคคล

ใกล้ชิด 

 สรุปว่ากรณีที่ผู้ตายแสดงความจ านงบริจาคอวัยวะไว้ก่อนตาย โดยท าการบริจาคไว้ กับ
หน่วยงานที่รับบริจาค มีเอกสารหรือหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร แพทย์ก็สามารถผ่าตัดอวัยวะไป
ปลูกถ่ายได้โดยไม่ต้องรับผิดทางกฎหมาย เพราะเท่ากับว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของอวัยวะและ
ญาติของผู้ตาย แต่ข้อบังคับแพทยสภาและระเบียบสภากาชาดไทยก็ไม่ได้ครอบคลุมถึงกรณีผู้ ตายมี
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ทายาทหรือญาติ หรือผู้แทนโดยชอบธรรมที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ให้ความยินยอมและไม่ยอมให้ท าการ
ผ่าตัดน าเอาอวัยวะออก ซึ่งถ้าหากแพทย์ยังคงที่จะท าการผ่าตัดน าอวัยวะออกจากศพเพ่ือไปท าการ
ปลูกถ่ายแพทย์ก็อาจมีความรับผิดทางอาญาฐานความผิดเกี่ยวกับศพ 160 เพราะฉะนั นแม้ว่าจะมี
เอกสารแสดงความจ านงบริจาคอวัยวะของเจ้าของอวัยวะอยู่ก็ตามถึงแม้ว่ าครอบครัวหรือญาติผู้ที่
เกี่ยวข้องจะคัดค้านการบริจาคอวัยวะหรือไม่ให้ความยินยอมแพทย์ก็สามารถอ้างความยินยอมของผู้
บริจาคท่ีเป็นที่ประจักษ์นั นเพื่อยกเว้นความรับผิดทางอาญาได้  
 ดังนั นถ้าหากประเทศไทยมีกฎหมายในเรื่องของการปลูกถ่ายอวัยวะโดยเฉพาะปัญหาในเรื่อง
ของความยินยอมที่จะท าให้กระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะกระท าได้ง่ายขึ นและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายปลูกถ่ายอวัยวะนี หากแพทย์ต้องถูกฟ้องร้องให้มีความผิดทั งทางแพ่งอาญา เพราะหากมี
มาตรการเฉพาะใดที่จะสามารถอุดช่องว่างของกฎหมายรวมทั งให้อ านาจแพทย์รวมทั งบุคคลากร
ทางการแพทย์สามมารถท าได้โดยไม่เสี่ยงต่อความรับผิดตามกฎหมาย เพ่ือที่จะควบคุมการปลูกถ่าย
อวัยวะให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด  
 
 4.2.2 ปัญหาของผู้ที่มีอ านาจตามกฎหมายในการแสดงเจตนาให้ความยินยอมบริจาค
อวัยวะแทนได้กรณีที่ผู้เสียชีวิตไม่ได้แสดงเจตจ านงล่วงหน้าในการบริจาคเอาไว้  
 การปลูกถ่ายอวัยวะที่ได้อวัยวะมาจากผู้ที่เสียชีวิตสมองตาย หากแพทย์จะผ่าตัดน าอวัยวะไป
ปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยรายอื่น ซึ่งนั นอาจจะเป็นความผิดต่อชีวิตหากการวินิจฉัยสมองตายไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ตามที่แพทยสภาก าหนด หรือเป็นความผิดเกี่ยวกับศพตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
366/3161  รวมถึงอาจจะเป็นความผิดท าให้เสียทรัพย์ด้วยในกรณีที่ศพเป็นทรัพย์ ดังนั นการที่แพทย์
จะท าการผ่าตัดน าอวัยวะของเจ้าของอวัยวะไปปลูกถ่ายเพ่ือหลีกเหลี่ยงปัญหาดังกล่าวที่จะตามมา
ภายหลัง  แพทย์จึงท าการผ่าตัดน าอวัยวะจากร่างกายของผู้ที่ท าการบริจาคอวัยวะไว้ก่อนตายเท่านั น
หรือในกรณีที่ไม่ได้บริจาคร่างกายหรืออวัยวะเอาไว้ล่วงหน้าก่อนตายก็ต้องขอความยินยอมจากผู้ที่
เกี่ยวข้องให้ชัดเจนเสียก่อน  
 ปัญหาที่เกิดขึ นเป็นปัญหาที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติเอาไว้ว่าบุคคลได้สามมารถให้ความยินยอม
บริจาคอวัยวะแทนได้ใน ส าหรับประเทศอังกฤษนั นภายใต้พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเนื อเยื่อมนุษย์ 
(สกอตแลนด์) พ.ศ. 2549 ( Human Tissue (Scotland) Act 2006) ในกรณีที่ผู้เสียชีวิตไม่มีความ
ประสงค์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะของร่างกายส าหรับการปลูกถ่าย ญาติสนิทจะถูก

                                           
 160 ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิดเป็นลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ มาตรา 
366/1 มาตรา 366/2 มาตรา 366/3 และมาตรา 366/4 
 161 มาตรา 366/3 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
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ขอให้พิจารณาการอนุญาตให้บริจาคอวัยวะบนพื นฐานความเชื่อที่ว่าเป็นความปรารถนาของผู้ตาย 
ญาติที่ใกล้ที่สุดอาจไม่ให้การอนุญาตดังกล่าวหากรู้ว่าผู้นั นไม่เต็มใจที่จะบริจาคส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ร่างกายหรือส่วนที่เป็นปัญหาเพ่ือใช้ในการปลูกถ่ายการอนุญาตดังกล่าวโดยญาติสนิทของการใช้
ชิ นส่วนของร่างกายส าหรับการปลูกถ่ายสามารถเขียนและลงนามหรือให้ด้วยวาจา เมื่อให้แล้วจะไม่
สามารถเพิกถอนได้ เนื่องจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นในการเพิกถอนในนาทีสุดท้ายจะก่อให้เกิด
ปัญหากับผู้รับที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะไปแล้วล าดับชั น 'ญาติที่ใกล้ที่สุด' มีการก าหนดไว้ในมาตรา 
50 ของพระราชบัญญัติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุคนที่ใกล้ชิดที่สุดในชีวิตกับผู้ที่เสียชีวิตและด้วยเหตุนี 
จึงมีแนวโน้มที่จะสามารถสะท้อนถึงความปรารถนาของผู้ตายได้ดังนี คอบครัวก็ได้แก่คู่สมรสหรือผู้ที่
อยู่ร่วมกันฐานะสามีหรือภริยา บุตร บิดามารดา และญาติๆได้แก่พ่ีชายหรือน้องสาวปู่ย่าตายาย 
หลาน ลุงหรือป้า ลูกพ่ีลูกน้องและเพ่ือนสนิท 
 ในกรณีของความยินยอมที่เหมาะสม162 (appropriate consent ) เป็นศัพท์ที่ก าหนดไว้ใน
บริบทของ UK Tissue Act 2004 ส าหรับการอนุญาตให้ใช้หรือเก็บเนื อเยื่อจากบุคคลที่ให้ความ
ยินยอมที่เหมาะสม โบุคคลที่ให้ความยินยอมนั นอาจเป็นตัวบุคคลที่เสียชีวิตเอง ตัวแทนที่ได้รับการ
แต่งตั งหรือในกรณีที่ไม่มีความยินยอมอย่างใดอย่างหนึ่ง ความยินยอมที่เหมาะสม คือความยินยอม
ของบุคคลที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (Qualifying relationships)163กับผู้เสียชีวิต
ก่อนที่เขาจะเสียชีวิต  ตามล าดับความใกล้ชิดที่สูงสุดก่อน164คือ คู่สมรสหรือคู่ชีวิต (spouse or 
partner (including civil or same sex partner) )รวมทั งหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองคนที่
อาศัยอยู่ในฐานะคู่สามีภรรยาที่ไม่ได้แต่งงานหรืออยู่ในสหภาพพลเรือน ข้อนี ใช้กับทั งคู่เพศตรงข้าม
และเพศเดียวกัน บิดามารดาหรือบุตร (parent or child (in this context a ‘child’ can be any 
age) ) ในบริบทนี  "เด็ก" อาจอยู่ในวัยใดก็ได้) ในส่วนของญาติได้แก่พ่ีชายหรือน้องสาว (brother or 
sister) ปู่ย่าตายายหรือหลาน (grandparent or grandchild) หลานสาวหรือหลานชาย (niece or 
nephew) พ่อเลี ยงหรือแม่เลี ยง (stepfather or stepmother)พ่ีน้องต่างบิดาหรือมารดา หรือ พ่ี
น้องที่ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน (half-brother or half-sister) และเพ่ือนสนิท(friend of long 
standing) 

                                           
 162 appropriate consent, The Free Dictionary by farlex, Retrieved December 
26, 2017 from https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/appropriate+consent  
 163 Qualifying relationships, Human Tissue Authority The regulator for human 
tissue and organs 
 164 Section 27 Provision with respect to consent of Human Tissue Act 2004 
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 แม้กระทั่งในเวลส์ที่มีทั งระบบ "สันนิษฐานว่ายินยอม" ซึ่งสันนิษฐานว่าผู้ป่วยต้องการบริจาค
จนกว่าพวกเขาจะลงทะเบียนคัดค้าน และความยินยอมโดยชัดแจ้งยังหมายถึง การตัดสินใจของ
ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั ง การตัดสินใจของบุคคลที่มีคุณสมบัติตามความสัมพันธ์ การตัดสินใจของ
บุคคลที่ของผู้ปกครองในกรณีของเด็ก  
 ความยินยอมที่สันนิษฐานว่าได้รับความยินยอม หมายถึงกรณีเมื่อไม่มีบันทึกการตัดสินใจของ
บุคคลเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะหรือผู้บริจาคไม่ได้บอกกับครอบครัวว่าพวกเขาต้องการเป็นผู้บริจาค 
ความยินยอมของบุคคลนั นจะถือว่าได้ให้ความยินยอม ซึ่งบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิต
อาจเป็นพยานหลักฐานว่าบุคคลนั นไม่ต้องการเป็นผู้บริจาคอวัยวะ ซึ่งก็ไม่ได้ใช้บังคับอย่างเคร่งครัด 
ครอบครัวจะยังคงเข้ามามีส่วนร่วมและบทสนทนาเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ ในระบบที่สันนิษฐานว่า
ได้รับความยินยอม ครอบครัวไม่ได้ถูกร้องขอให้ต้องแสดงความยินยอมในการบริจาค แต่สามารถ
ปฏิเสธการบริจาคอวัยวะได้ว่าพวกเขารู้ว่าคนที่เสียชีวิตไม่ต้องการเป็นผู้บริจาค กรณีนี จะช่วยให้
ครอบครัวและญาติมีโอกาสที่จะยกเลิกการ "สันนิษฐาน" ของความยินยอม เป็นการเปลี่ยนแปลงการ
ไม่คัดค้านการบริจาคของตัวผู้เสียชีวิตเอง โดยครอบครัวเป็นผู้คัดค้านการบริจาค  
 เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศสหพันธรัฐ ดังนั นกฎหมายในแต่ละมลรัฐจึงมี
ความแตกต่างกันออกไปโดยจะกล่าวถึงกฎหมายของรัฐบาลกลางบางส่วน ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา 
หลักการปลูกถ่ายอวัยวะมีบัญญัติไว้ใน Uniform การบริจาคAct 1987 ความต้องการในการบริจาค
อวัยวะหรือร่างกายการบริจาคอวัยวะหรือร่างกายในขณะที่มีชีวิตอยู่นี ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติ 
Uniform การบริจาคAct 1987 ที่ แก้ไขล่าสุดหรือแก้ไขในปี 2009  
 การบริจาคร่างกายอวัยวะหรือร่างกายที่เป็นของผู้ตายเพ่ือวัตถุประสงค์ในการปลูกถ่าย
บ าบัดรักษาการวิจัยหรือการศึกษาอาจจัดท าโดยบุคคลในล าดับชั นต่อไปนี ของบุคคลที่มีเหตุผล
พอสมควรตามล าดับความส าคัญท่ีระบุไว้ 
 (1) ตัวแทนของผู้ตายในเวลาที่เสียชีวิตซึ่งอาจได้รับอ านาจให้ท า การบริจาคตามมาตรา 4 (2) 
คือผู้ที่สามารถบริจาคอวัยวะหรือร่างกายก่อนที่ตนเสียชีวิต 165เป็นตัวแทนของผู้บริจาคได้เว้นแต่
หนังสือมอบอ านาจเพ่ือการดูแลสุขภาพหรือข้อมูลอ่ืนๆที่บันทึกไว้ห้ามมิให้ตัวแทนท าการบริจาค
ก่อนที่ผู้ตายจะตาย 
 (2) คู่สมรสของผู้ตาย; 
 (3) เด็กผู้ที่บรรลุนิติภาวะของผู้ตาย 
  (4) บิดามารดาของผู้ตาย;  

                                           
 165 section 4 Who may make Anatomical gift before donor’s death.In this 
Uniform Anatomical Gift Act 1987 (Last Revised or Amended in 2009)  
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 (5) พ่ีน้องที่บรรลุนิติภาวะของผู้ตาย  
 (6) ลูกหลานที่บรรลุนิติภาวะของผู้ตาย 
 (7) ปู่ย่าตายายของผู้ตาย;  
 (8) ผู้ใหญ่ที่แสดงความดูแลห่วงใยเป็นพิเศษของผู้ตาย  
 (9) คนที่ท าหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ของผู้ตายในเวลาที่ตาย และ 
 (10) บุคคลอื่นใดที่มีอ านาจในการจัดการร่างกายของผู้ตาย  
 ในกรณีกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ในส่วนที่เป็นระบบ “เลือกเข้าร่วม” (Opt-in หรือ 
Contracting in) หากผู้ตายไม่เคยลงทะเบียนเพ่ือบริจาคร่างกายภายใต้กฎหมาย The Medical 
(Therapy, Education and Research) Act (MTERA) สมาชิกในครอบครัวหรือญาติของอาจ
ตัดสินใจว่าผู้ตายจะบริจาคร่างกายได้ทันทีก่อนหรือหลังการตาย, ตราบใดที่ไม่มีข้อบ่งชี ว่าผู้ตาย
คัดค้านความคิดนี  มาตรา 4 ญาติอาจบริจาคศพของผู้ตาย166ผู้มีอ านาจที่จะบริจาคอวัยวะได้แก่ 
 1.คู่สมรส 
 2.ลูกชายหรือลูกสาวที่บรรลุนิติภาวะ 
 3.บิดามารดา 
 4.พี่ชายหรือน้องสาวที่บรรลุนิติภาวะ 
 5.ผู้ปกครองของผู้เสียชีวิตในขณะที่เขาเสียชีวิต 
 6.บุคคลใดได้รับมอบอ านาจหรือมีหน้าที่ต้องจัดการศพของผู้ตาย 
 สรุปได้ว่ากฎหมายในแต่ละประเทศที่ก าหนัดผู้มีอ านาจให้ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะ
แทนนั นจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่คือส าหรับคอบครัวหรือญาติก็ได้แก่คู่สมรสหรื อผู้ที่
อยู่ร่วมกันฐานะสามีหรือภริยา บุตร บิดามารดา พ่ีชายหรือน้องสาว ปู่ย่าตายาย หลาน ลุงหรือป้า 
ลูกพ่ีลูกน้อง บุคคลดังกล่าวจะต้องมีความสามารถในการให้ความยินยอมตามท่ีกฎหมายก าหนดด้วย 
 ส าหรับในประเทศไทยตามที่ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ.2549หมวด 10 ว่าด้วย การประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ 167 ได้
ก าหนดว่าการขอบริจาคอวัยวะจากญาติผู้เสียชีวิตตามเกณฑ์สมองตายของแพทยสภาต้องด าเนินการ
โดยคณะแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากคณะแพทย์เท่านั น ส าหรับการริเริ่มขอบริจาคควรเป็น
คณะแพทย์ หรือพยาบาลที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยที่เสียชีวิตควรเป็นผู้ริเริ่ม ส่วนญาติผู้ตายที่จะบริจาค

                                           
 166 Section 4 Relatives may donate body of deceased person of The Medical 
(Therapy, Education and Research) Act (MTERA) 
 167 หมวด 10 แห่งข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
2549  
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อวัยวะต้องเป็นทายาทหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ตายและจะเป็นผู้ลงนามบริจาคอวัยวะเป็นลาย
ลักษณ์อักษร พร้อมทั งมีพยานลงนามรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าบุคคลใดบ้าง
สามารถให้ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะนี ได้และกรณีนี ยังไม่รวมถึงผู้ที่อยู่กินฉันสามมีภริยาแต่
มิได้จดทะเบียนสมรส  
 ความยินยอมที่จะน ามาใช้อ้างในทางกฎหมายได้กรณีของการปลูกถ่ายอวัยวะนั นควรจะต้อง
เป็นความยินยอมที่ผู้ให้ความยินยอมได้รับการบอกกล่าวแล้วโดยชอบตามหลัก Informed Consent 
ความยินยอมนั นต้องมีลักษณะที่เป็นความยินยอมที่บริสุทธิ์ เป็นความยินยอมในเรื่องที่ไม่ขัดต่อส านึก
ศีลธรรมอันดีและความยินยอมที่มีอยู่ขณะกระท านั น แต่เนื่องจากการผ่าตัดอวัยวะในกรณีนี จะกระท า
ได้ในช่วงที่หลังที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าสมองตายโดยสภาพจึงไม่อาจขอความยินยอมจากเจ้าของ
อวัยวะได้ เว้นแต่เจ้าของอวัยวะจะแสดงเจตนาล่วงหน้าก่อนตายเอาไว้ว่าบริจาคอวัยวะ และในกรณีที่
ไม่สามารถขอความยินยอมจากเจ้าของอวัยวะได้หรือความยินยอมของผู้บริจาคอวัยวะไม่เป็นที่ปรากฎ 
ผู้เขียนเห็นว่าที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับแพทยสภานั นยังไม่เพียงพอและเนื่องจากไม่มีบทบัญญัติของ
กฎหมายใดที่จะก าหนดถึงหลักเกณฑ์อ านาจหน้าที่ที่จะบริจาคศพหรืออวัยวะของผู้ตาย มีเพียง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1649 ที่ก าหนดถึงเรื่องการจัดการศพของผู้ตาย คือ 
มาตรา 1649 ผู้จัดการมรดก ซึ่งผู้ตายตั งไว้ย่อมมีอ านาจและหน้าที่ในอันที่จะจัดการท าศพของผู้ตาย
เว้นแต่ผู้ตายจะได้ตั งบุคคลอ่ืนไว้โดยเฉพาะให้จัดการดั่งว่านั น  ถ้าผู้ตายมิได้ตั งผู้จัดการมรดกหรือ
บุคคลใดไว้ให้เป็นผู้จัดการท าศพหรือทายาท มิได้มอบหมายตั งให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการท าศพ บุคคลผู้
ได้รับ ทรัพย์มรดกโดยพินัยกรรม หรือโดยสิทธิโดยธรรมเป็นจ านวนมากที่สุด เป็นผู้มีอ านาจและตกอยู่
ในหน้าที่ต้องจัดการท าศพ เว้นแต่ศาลจะเห็นเป็นการสมควรตั งบุคคลอ่ืนให้จัดการเช่นนั นในเมื่อ
บุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งร้องขอขึ น 
 เมื่อพิจารณาตามมาตรา 1649 จะเห็นได้ว่าเป็นการก าหนดการจัดการศพของผู้ตายทาง
พิธีกรรมทางศาสนาหรือตามความต้องการของผู้ตายเพียงอย่างเดียวมิใช่เป็นเรื่องที่ให้อ านาจในการ
จัดการบริจาคอวัยวะของผู้ตายด้วย ดังนั นควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีอ านาจในการบริจาคอวัยวะของผู้ตาย
ด้วย โดยเป็นอ านาจของทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 มี
ล าดับชั นก่อนหลังที่คล้ายคลึงกับกฎหมายของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกาและสิงค์โปร 
 มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมีหกล าดับเท่านั น และภายใต้บังคับ แห่ง มาตรา 1630 วรรค 
2 แต่ละล าดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดั่ง ต่อไปนี  คือ 
 (1) ผู้สืบสันดาน 
 (2) บิดามารดา 
 (3) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
 (4) พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน 
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 (5) ปู่ ย่า ตา ยาย  
 (6) ลุง ป้า น้า อา  
 คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของ บทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 
1635 
 ส าหรับวัตถุประสงค์ของกฎหมายมรดกมีเจตนารมณ์ที่จะจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ตาย
เพ่ือให้มีผู้รับมรดกสืบเนื่องกันไม่ขาดสายในขณะที่การให้ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะเป็นการ
จัดการเกี่ยวกับร่างกายอวัยวะของผู้ตายจึงต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างผู้ตายและผู้แทน
ทั งในทางกฎหมายและในทางความเป็นจริงจึงไม่สามารถที่จะน ากฎหมายมรดกมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ได้จึงควรมีกฎหมายเฉพาะระบุความสัมพันธ์เพ่ิมเติมระหว่างผู้ตาย ดังนั นจึงเห็นว่าผู้มีอ านาจในการ
บริจาคอวัยวะของผู้ตายคือ 
 (1) คู่สมรสตามกฎหมายรวมทั งผู้ที่อยู่กินฉันสามีหรือภริยาหรือมีความสัมพันธ์ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะของความสัมพันธ์ระหว่างคู่ครองและอาศัยอยู่ด้วยกัน 
 (2) ผู้สืบสันดาน 
 (3) บิดามารดา 
 (4) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
 (5) พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน 
 (6) ปู่ ย่า ตา ยาย  
 (7) ลุง ป้า น้า อา   
 
 4.2.3 ปัญหาการแสดงเจตนาให้ความยินยอมของบุคคลที่หย่อนความสามารถในการ
บริจาคอวัยวะ 
 การพิจารณาถึงความสามารถในการให้ความยินยอมที่จะบริจาคอวัยวะในประเทศไทยนั นยัง
ไม่ไม่มีกฎหมายโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี  โดยหลักแล้วผู้ให้ความยินยอมจะต้องมีความสามารถในการให้
ความยินยอม ผู้ให้ความยินยอมจะต้องสามารถเข้าใจหยั่งรู้ถึงการกระท านั นและรู้คุณค่าของการ
กระท านั นว่าดีหรือไม่ เข้าใจถึงธรรมชาติของการกระท าและผลที่เกิดขึ นจากการกระท านั น และ
จะต้องมีการให้ความยินยอมแทนของบุคคลที่หย่อนความสามารถหรือถูกกฎหมายจ ากัด
ความสามารถในการใช้สิทธิ และแม้ว่าผู้บริจาคนั นจะไม่มีความสามารถก็ตามก็ควรมีผู้ตัดสินใจแทนผู้
บริจาคอวัยวะได้ในกรณีผู้บริจาคอวัยวะไม่มีความสามารถ เช่น ในกรณีของเด็กผู้ให้ความยินยอมแทน
ได้แก่ผู้ใช้อ านาจปกครอง ได้แก่บิดามารดาของบุตร ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามมารถ ผู้ให้ความยินยอมแทนได้แก่ต้องให้ผู้อนุบาลท าแทนหรือผู้พิทักษ์ที่เป็นผู้ที่ศาลได้
แต่งตั งไว้ 
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 ความยินยอมไม่ใช่นิติกรรมและการให้ความยินยอมเกิดจากหลักเสรีนิยมอย่างไรก็ตามหาก
พิจารณาจากกฎหมายไทยแล้วจะเห็นว่า ในประเทศไทย ยังไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องการให้ความ
ยินยอมในการบริจาคอวัยวะโดยผู้แทนของผู้หย่อนความสามารถไว้เป็นการเฉพาะ ส าหรับประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ระบุว่า นิติกรรมบางประเภทห้ามผู้หย่อนความสามารถกระท าเพียงล าพัง
นั นจะน ามาใช้กับกรณีการให้ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะได้หรือไม่นั นต้องพิจารณาว่าการ
บริจาคอวัยวะเป็นนิติกรรมหรือไม่ มีเจตนาที่จะผูกความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย
และมิได้มีเจตนาจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนและระงับซึ่งสิทธิของคู่กรณีแต่ละฝ่ายด้วยเช่นกัน ทั ง
กฎหมายดังกล่าวก็มิได้บัญญัติให้อ านาจผู้แทนให้ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะแทนบุคคลผู้
หย่อนความสามารถได้ดังนั น เมื่อศึกษากฎหมายต่างประเทศที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปลูกถ่าย
อวัยวะไว้โดยเฉพาะนั นได้มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงบุคคลที่หย่อนความสามารถหรือขาดความสามารถใน
การให้ความยินยอมอยู่ด้วยดังนี  
 มาตรา 8 Authorisation ของกฎหมาย Human Tissue (Scotland) Act 2006 ที่ก าหนด
เด็กอายุ 12 ปีขึ นไป168สามารถอนุญาตให้ปลูกถ่ายและใช้ประโยชน์ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเด็ก
หลังจากการตายของเด็กคนนั นเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่กล่าวถึงในมาตรา 
3 (1)169 โดยระบุว่าการอนุญาตดังกล่าวต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและการให้อนุญาตอาจถูกเพิกถอน
เป็นลายลักษณ์อักษรและระบุว่าหากเด็กตาบอดหรือไม่สามารถเขียนได้ การอนุญาตดังกล่าวและการ
ถอนการอนุญาตอาจลงนามโดยผู้ใหญ่ในนามของเด็กและพยานคนหนึ่ง ซึ่งระบุว่าการอนุญาตหรือ
การถอนการอนุญาตดังกล่าวต้องประกอบด้วยค าแถลงที่เซ็นชื่อโดยทั งผู้ใหญ่และพยานซึ่งเด็กนั น
แสดงเจตนาที่จะให้หรือถอนการอนุญาตและขอให้ผู้ใหญ่ลงชื่อในนามของตน   
 มาตรา 9 ยังบัญญัติว่าให้มีผลใช้บังคับทันทีก่อนการเสียชีวิตของเด็กที่อายุตั งแต่ 12 ปีขึ นไป
หากไม่มีการอนุญาตจากเด็กเพ่ือการปลูกถ่ายบุคคลที่อยู่กับเด็กก่อนการเสียชีวิตของเด็กมีสิทธิและ
ความรับผิดชอบในฐานะผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องกับเด็กอาจอนุญาตการบริจาคโดยให้ส่วนหนึ่งส่วนใดใน
หนึ่งหรือหลายอย่างเพ่ือวัตถุประสงค์ในการปลูกถ่าย การศึกษาหรือการฝึกอบรมการวิจัยหรือการ
ตรวจสอบ 

                                           
 168 Section 8Authorisation: child 12 years of age or over of Human Tissue 
(Scotland) Act 2006. 
 169 มาตรา 3 ใช้อวัยวะของร่างกายของผู้ตายเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ การวิจัย ฯลฯ 
 (1) อวัยวะของร่างกายของผู้ตายจะถูกน าออกจากร่างกายและใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี  
การปลูกถ่ายอวัยวะ, การวิจัย, การศึกษาหรือการฝึกอบรมหรือการตรวจสอบ 
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 มาตรา 10 ก าหนดว่าในกรณีที่เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี โดยบุคคลที่อยู่กับเด็กก่อนการเสียชีวิต
ของเด็กมีสิทธิและความรับผิดชอบในฐานะผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่ตายอาจอนุญาตให้หรือใช้
ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเด็กเพ่ือวัตถุประสงค์ในการปลูกถ่ายการศึกษาหรือการฝึกอบรมการวิจัย
หรือการตรวจสอบ การอนุญาตดังกล่าวต้องท าเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อหรือแสดงด้วยวาจาโดย
บุคคลที่ให้การอนุญาต และระบุว่าการอนุญาตดังกล่าวที่ได้รับเพ่ือการวิจัยการศึกษาการฝึกอบรม
หรือการตรวจสอบอาจถูกถอนออกเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยบุคคลคนเดียวกันที่อนุญาต 
แต่การอนุญาตท่ีให้ไว้เพ่ือการปลูกถ่ายอวัยวะไม่สามมารถเพิกถอนได้170   
 ส าหรับกฎหมายHuman Tissue Act 2004  มาตรา 2 ก็ได้ก าหนดความหมายของค า
ยินยอมที่เหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับร่างกายของเด็กที่เสียชีวิตหรือจากเด็กที่ยังมีชีวิตหรือเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในกฎหมายนี เด็ก ๆ คือคนที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี 171 ส าหรับเรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะใน
ขณะที่เด็กมีชีวิตอาจให้ความยินยอมด้วยตนเอง ถ้าหากเด็กไม่มีอ านาจที่จะให้ความยินยอมหรือเลือก
ที่จะไม่ตัดสินใจความยินยอมที่เหมาะสมคือความยินยอมของผู้ปกครอง  
 ส าหรับมาตรา 6 ของ Human Transplantation (Wales) Act 2013 ได้ก าหนดข้อตกลงที่
ใช้กับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีที่เสียชีวิตในเวลส์172 บทบัญญัติเหล่านี ได้กล่าวถึงแล้วใน
มาตรา 2 ของ Human Tissue Act 2004 แตกต่างที่  Human Transplantation (Wales) Act 
2013 ยกเว้นว่าภายใต้พระราชบัญญัตินี เด็กและเยาวชน สามารถแต่งตั งผู้แทนคนหนึ่งคนหรือหลาย
คนเพ่ือตัดสินใจในความยินยอมเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ส าหรับเด็กและเยาวชนอาจให้ความยินยอมโดยชัด
แจ้งจากตนเองหรือหากยังไม่ได้ให้ความยินยอมและยังไม่ได้แต่งตั งตัวแทนที่สามารถท าหน้าที่ได้
จะต้องมีการยินยอมของบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อผู้ปกครองด้วย ในกรณีที่ไม่มีบุคคลดังกล่าว
ได้รับการยินยอมจากบุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้  ตามความเหมาะสมใน
มาตรา 27 (4) ของ Human Tissue Act 2004 ได้แก่บุคคลดังนี ที่สามารถให้ความยินยอมแทนเด็ก
ได้  
 1. บิดามารดาหรือบุตร (parent or child (in this context a ‘child’ can be any age) ) 
(ในบริบทนี  "เด็ก" อาจอยู่ในวัยใดก็ได้) 
 2.พี่ชายหรือน้องสาว (brother or sister) 
 3.ปู่ย่าตายายหรือหลาน (grandparent or grandchild) 

                                           
 170 Section 10 Authorisation as respects child who dies under 12 years of age 
Human Tissue (Scotland) Act 2006. 
 171Section 2  Appropriate consent: children of Human Tissue Act 2004.  
 172 Section 6  Consent: children of Human Transplantation (Wales) Act 2013. 
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 4.หลานสาวหรือหลานชาย (niece or nephew) 
 5. พ่อเลี ยงหรือแม่เลี ยง (stepfather or stepmother) 
 6.พ่ีน้องต่างบิดาหรือมารดา หรือ พ่ีน้องที่ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน (half-brother or 
half-sister) 
 7.เพื่อนที่ยืนยาว (friend of long standing) 
 ในกรณีนี ผู้เขียนเห็นว่าเด็กหรือผู้เยาว์นั นยังไม่มีคู่สมรสเพราะฉะนั นความสัมพันธ์ที่จะให้
ความยินยอมแทนเด็กหรือผู้เยาว์ได้ในการบริจาคอวัยวะไม่อาจรวมคู่สมรสไปด้วยได้  
 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา Uniform การบริจาคAct 1987 \มาตรา4  ได้ก าหนดผู้
ที่สามารถบริจาคอวัยวะหรือร่างกายก่อนที่ตนเสียชีวิต173ภายใต้มาตรา8 อาจมีการบริจาคร่างกาย
หรืออวัยวะของผู้บริจาคอาจท าขึ นในช่วงชีวิตของผู้ที่ผู้บริจาคยังมีชีวิตอยู่เพื่อการปลูกถ่าย, รักษา,การ
วิจัยหรือการศึกษาตามวิธีที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 5  
 (1) ผู้บริจาค,ถ้าผู้บริจาคเป็นผู้ใหญ่หรือถ้าผู้บริจาคเป็นผู้เยาว์และเป็น 
 (A) ผู้บรรลุนิติภาวะ 
 (B) ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายของรัฐเพ่ือขอใบอนุญาตขับรถเนื่องจากผู้บริจาคอย่างน้อย 
[ใส่อายุที่อายุน้อยที่สุดที่บุคคลสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถประเภทใดก็ได้] อายุปี 
 (2) เป็นตัวแทนของผู้บริจาคเว้นแต่หนังสือมอบอ านาจเพ่ือการดูแลสุขภาพหรือข้อมูลอ่ืนๆที่
บันทึกไว้ห้ามมิให้ตัวแทนท าการบริจาค 
 (3) บิดามารดาของผู้บริจาคถ้าผู้บริจาคเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือ 
 (4) ผู้พิทักษ์ของผู้บริจาค ในส่วนของค านิยามศัพท์ในมาตรา2 ของพระราชบัญญัตินี ได้
อธิบายขยายความเอาไว้ว่า ("ผู้ พิทักษ์" หมายถึงผู้ที่ศาลแต่งตั งให้ท าการตัดสินใจในเรื่อง การ
สนับสนุน,การดูแล, การศึกษา,สุขภาพหรือสวัสดิการของแต่ละบุคคล ค านี ไม่รวมถึงผู้ปกครอง)174 

                                           
 173 section 4 Who may make Anatomical gift before donor’s death.In this 
Uniform Anatomical Gift Act 1987 (Last Revised or Amended in 2009)  
 
 174 Section 2. Defintions. In this Uniform Anatomical Gift Act 1987 
(Last Revised or Amended in 2009)  
 (11) “Guardian” means a person appointed by a court to make decisions 
regarding the support, care, education, health, or welfare of an individual. The term 
does not include a guardian ad litem. 
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 เนื่องจากในหลายๆรัฐส่วนใหญ่ ผู้เยาว์สามารถยื่นขอมีใบอนุญาตขับขี่ได้ ผู้เยาว์อาจต้องการ
เป็นผู้บริจาค ซึ่งจะตรงกับนโยบายถ้าผู้เยาว์อายุมากพอที่จะขับรถผู้เยาว์ควรมีอายุมากพอที่จะท า
“Anatomical gift” ดังนั นพระราชบัญญัตินี จึงระบุว่าผู้เยาว์ที่สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถมีอ านาจ
ในการท า การบริจาคไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่หรือเอกสารอ่ืน ๆ ของการบริจาค ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้
บริจาคที่เป็นผู้เยาว์ที่อายุต่ ากว่า 18 ปีตาย (กฎหมายก าหนดให้ผู้เยาว์คือผู้ที่อายุต่ ากว่า18ปี) แต่บิดา
มารดาผู้เยาว์ควรจะสามารถเพิกถอนการบริจาคได้ เมื่อพิจารณาดูมาตรา 8 (g) ที่ก าหนดว่า (g) หากผู้
บริจาคที่เป็นผู้เยาว์ที่เสียชีวิตเองผู้ปกครองของผู้บริจาคที่มีเหตุผลสมควรสามารถเพิกถอนหรือแก้ไข  
การบริจาคของร่างกายหรืออวัยวะของผู้บริจาคได้ เนื่องจากบิดามารดาผู้เยาว์ไม่สามารถเพิกถอนการ
บริจาคได้หากผู้บริจาคที่เป็นผู้เยาว์ที่ภายหลังเสียชีวิตเกินอายุ 18 ปี  
 ในกรณีนี ส าหรับผู้บริจาคที่เป็นผู้เยาว์เพ่ือยืนยันการบริจาคหลังจากอายุครบ 18 ปี ดังนั นใน
รัฐที่ระบุว่าใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้เยาว์เป็นสิ่งที่ดีส าหรับเวลาห้าปีและผู้เยาว์ยื่นขอใบอนุญาตที่อายุ 
17 ปีผู้เยาว์สามารถบริจาคอวัยวะโดยบริจาคให้กับใบขับขี่และไม่จ าเป็นต้องยืนยันเรื่องของการ
บริจาคอีกห้าปี นอกจากนี เมื่อผู้เยาว์ถึงอายุ 18 บิดามารดาผู้เยาว์ไม่สามารถเพิกถอนการบริจาคได้175 
 เมื่อพิเคราะห์แล้วยังมีความไม่ชัดเจนอยู่ว่าเด็กหรือผู้เยาว์สามมารถให้ความยินยอมด้วยตน
โดยอายุขั นต่ าอยู่ที่เท่าใดหากระบุว่าอายุต่ ากว่า 18 ปี นั นจะเป็นการตีความที่กว้างเกินไป เพราะเด็ก
อายุ 7 หรือ 8 ขวบก็สามมารถให้ความยินยอมได้เช่นกันในส่วนนี ถ้าจะน ามาปรับใช้กับประเทศไทย
ผู้เขียนเห็นว่าควรมีอายุขั นต่ าอยู่ที่ 15 ปีขึ นไปที่จะสามารถแสดงเจตจ านงให้ความยินยอมได้ด้วย
ตนเอง เมื่อตามกฎหมายไทยผู้เยาว์สามมารถท าพินัยกรรมได้ที่อายุ 15 ปี ฉะนั นหากผู้เยาว์จะท า
พินัยกรรมแสดงเจตจ านงบริจาคอวัยวะล่วงหน้าให้มีผลเมื่อผู้เยาว์เสียชีวิตก็ย่อมท าได้เช่นกันและใน
กรณีของเด็กหรือผู้ เยาว์นั นกฎหมายปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกานั น
ก าหนดให้ผู้เยาว์ให้ความยินยอมบริจาคอวัยวะได้เองหรือให้บุคคลอ่ืนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
เด็ ก เป็ นบิ ด ามารดาห รือผู้ ป กครองกระท าการแทน ได้ และในกรณี ที่ กฎหมาย Human 
Transplantation (Wales) Act 2013 ระบุว่าภายใต้พระราชบัญญัตินี เด็กและเยาวชนสามารถ
แต่งตั งผู้แทนคนหนึ่งคนหรือหลายคนเพ่ือตัดสินใจในความยินยอมเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ได้เช่นเดียวกับ
มาตรา 4 ของHuman Tissue Act 2004 ดังนั นในประเทศไทยก็สามารถน ามาใช้ได้หากน ากฎหมาย
เรื่องการท าพินัยกรรมมาของผู้เยาว์ซึ่งสามมารถท าพินัยกรรมได้ตั งแต่อายุ 15 ปีมาพิจารณา ซึ่งผู้เยาว์
อาจจะสามารถท าพินัยกรรมแสดงเจตจ านงล่วงหน้ายินยอมบริจาคอวัยวะโดยตั งแต่งให้ผู้แทนให้ท า
การบริจาคแทนได้เมื่อตนเองเสียชีวิตได้เช่นกัน  

                                           
 175 Comment of section 4 Who may make Anatomical gift before donor’s 
death.  
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 ยกตัวอย่างในมาตรา 8ของ Human Transplantation (Wales) Act 2013 ที่ก าหนดว่า
บุคคลอาจแต่งตั งตัวแทนหรือตัวแทนเพ่ือให้ความยินยอมในกิจกรรมใด ๆ ที่ก าหนดไว้ในมาตราที่ 3 
เรื่องการอนุญาตให้มีการปลูกถ่าย176 การแต่งตั งอาจเป็นการทั่วไปหรือ จ ากัด เฉพาะในความยินยอม
ของกิจกรรมการปลูกถ่ายอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่ก าหนดไว้ในการแต่งตั งทั งการแต่งตั งอาจจัดท าเป็น
หนังสือหรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการแต่งตั งด้วยวาจาจะมีผลเฉพาะในกรณีที่มีพยานอย่างน้อย
สองคนเข้ามาในเวลาเดียวกันและการแต่งตั งเป็นลายลักษณ์อักษรจะมีผลเฉพาะเมื่อบุคคลดังกล่าวลง
นามโดยมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนที่เป็นผู้รับรองลายมือชื่อลงนามภายใต้การดูแลของบุคคลที่กระท า
การดังกล่าวและต่อหน้าพยานอย่างน้อยหนึ่งคนที่เป็นผู้รับรองลายมือชื่อหรือมีอยู่ในเจตจ านงของ
บุคคลที่ท ามันซึ่งเป็นความประสงค์ที่จะท าตามความต้องการของตนเองมาตรา 9 พินัยกรรมของ
พระราชบัญญัติ 1837 (the Wills Act 1837)177และประกอบกับภายใต้มาตรา 5 (a) (2) ของ 
Uniform การบริจาคAct 1987 ของประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่าการท า การบริจาคสามารถท าตาม
ความต้องการของผู้บริจาค ส่วนที่เกี่ยวกับผู้ที่ต้องลงนามในเจตจ านง บทกฎหมายของพินัยกรรม
โดยทั่วไปต้องการพินัยกรรมที่จะลงนามโดยผู้ท าพินั ยกรรมและภายใต้สถานการณ์บางอย่าง
พินัยกรรมที่จะลงนามโดยบุคคลอ่ืนที่ท าหน้าที่ในนามของผู้ท าพินัยกรรมตามค าร้องขอของผู้ท า
พินัยกรรม ดังนั นการบริจาคอวัยวะหรือร่างกายสามารถท าได้โดยความประสงค์ของผู้บริจาคไม่ว่าจะ
มีการลงนามโดยผู้บริจาคหรือบุคคลที่สามตามค าร้องขอของผู้บริจาคและอนุมาตรา (d) ระบุว่าหากมี
การท า การบริจาคด้วยพินัยกรรมจะมีผลเมื่อผู้บริจาคเสียชีวิต การบริจาคด้วยพินัยกรรมนี มีผลใช้
บังคับไดแ้ม้ว่าพินัยกรรมจะไม่ได้รับการตรวจสอบ  
 ในกรณีของคนไร้ความสามารถนั นไม่ได้ก าหนดไว้ว่าสามารถให้ความยินยอมในการบริจาค
อวัยวะได้หรือไม่หรือบุคคลใดสามมารถที่จะให้ความยินยอมแทนได้ แต่ผู้เขียนจะศึกษากรณีของ
ผู้ใหญ่ที่ขาดความสามารถในการให้ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะจากกฎหมายต่างประเทศที่ได้
ก าหนดไว้เฉพาะดังนี   
 ประเทศอังกฤษมีพระราชบัญญัติในเรื่องความสามารถทางจิต 178และนี่เป็นค านิยามของ
บุคคลที่ไม่มีความสามมารถ จะมุ่งเน้นไปที่เวลาที่ต้องตัดสินใจและเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจไม่ใช่ในความสามารถทางทฤษฎีใด ๆ ในการตัดสินใจโดยทั่วไป เป็นไปตามที่บุคคล
สามารถขาดก าลังเพ่ือความมุ่งประสงค์ของพระราชบัญญัติแม้ว่าการสูญเสียก าลังการผลิตเป็น

                                           
 176 Section 3 Authorisation of transplantation activities of Human 
Transplantation (Wales) Act 2013 
 177 มาตรา 9 การลงนามและการรับรองพินัยกรรม 
 178 Mental Capacity Act 2005 
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บางส่วนหรือชั่วคราวหรือถ้าความสามารถของเขามีความผันผวน นอกจากนี ยังเป็นไปตามที่คนอาจ
ขาดความสามารถในการที่เก่ียวข้องกับเรื่องหนึ่ง แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอ่ืน การไม่สามารถตัดสินใจได้ต้อง
เกิดจากการถูกท าให้อ่อนแอหรือเป็นรบกวนการท างานของจิตใจหรือสมอง นี่คือสิ่ งที่เรียกว่าการ
ทดสอบวินิจฉัย (test diagnostic) ซึ่งอาจครอบคลุมถึงปัญหาต่างๆเช่นความเจ็บป่วยทางจิตการ
เรียนรู้ทุพพลภาพภาวะสมองเสื่อมความเสียหายของสมองหรือแม้กระทั่งสภาวะสับสนที่เป็นพิษตราบ
เท่าท่ีมันมีผลต่อการท างานของสมองหรือสมองท าให้คนไม่มีความสามารถในการตัดสินใจ  
 ในกรณีนี ผู้เขียนเห็นว่าเป็นกรณีของผู้ที่ป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจนท าให้ขาดความสามารถใน
การให้ความยินยอมตามนัยของกฎหมายนี  มีบัญญัติเอาไว้ใน Human Transplantation (Wales) 
Act 2013 ตารางของมาตรา 5 บรรลุนิติภาวะที่เสียชีวิตและช่วงเวลาส าคัญก่อนที่จะถึงแก่ความตาย
ขาดความสามารถที่จะเข้าใจความคิดที่ว่ายินยอมให้กิจกรรมการปลูกถ่ายที่สามารถถือว่าได้รับ และ
ในกรณีนี ระยะเวลาส าคัญหมายถึงระยะเวลาที่นานพอสมควรที่จะท าให้บุคคลที่มีเหตุผลเห็นพ้องกัน
ว่าจะไม่ถือว่าเป็นการให้ความยินยอม179ซึ่งกรณีนี ต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งเสมอและความ
ยินยอมท่ีสันนิษฐานว่าได้รับความยินยอมไม่สามมารถใช้ได้กับกรณีนี   
 ในแง่ของบุคคลที่ขาดความสามารถที่จะเข้าใจความยินยอมนั นอาจไม่สามารถระบุได้ว่า
ระยะเวลาที่แน่นอนที่บุคคลต้องขาดแคลนความสามารถ อย่างไรก็ตามระยะเวลาจะต้องมีนัยส าคัญ
ถ้าคนที่มีความสามารถเป็นระยะเวลาไม่นานก่อนที่พวกเขาเสียชีวิตแล้ว เพราะหากผู้ที่ป่วยหรือได้รับ
บาดเจ็บจนท าให้ขาดความสามารถในการให้ความยินยอมก็ย่อมต้องการตัดสินใจแทนที่ 
(Substituted Judgment) หลักเกณฑ์นี  จึงสร้างมาจากข้อสมมติฐานที่ว่า หากผู้ป่วยมีความสามารถ
มักจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมกับตนมากที่สุด แม้ผู้ป่วยรายนั นจะไร้ความสามารถไปก็ตาม แต่
การตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลก็ยังเป็นของผู้ป่วยที่ไร้ความสามารถอยู่ ในแนวคิดนี  ผู้ป่วยจึง
มีสิทธิที่จะตัดสินใจ แต่เพราะการไร้ความสามารถของผู้ป่วยท าให้ผู้ป่วยไม่สามารถแสดงออกถึงความ
ต้องการเหล่านั นได้ จึงต้องให้ตัวแทนของผู้ป่วยเป็นผู้แสดงออกถึงความต้องการของผู้ป่วยแทน
กล่าวคือเป็นการสมมติว่าหากผู้ป่วยไร้ความสามารถเกิดมีความสามารถขึ นมาแล้ว ผู้ป่วยจะตัดสินใจ
อย่างไร โดยใช้แนวทางการตัดสินใจจากคุณลักษณะของตัวผู้ป่วย จุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ และความ
ต้องการของผู้ป่วย 
  เพราะฉะนั นเห็นว่าจากการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบจากต่างประเทศ บุคคลผู้หย่อน
ความสามารถประเภทคนไร้ความสามารถนั นไม่อาจจะให้ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะได้ ผู้เขียน

                                           
 179 Section 5 Consent: excepted adults of transplantation activities of Human 
Transplantation (Wales) Act 2013 
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เห็นว่าในส่วนของประเทศไทยถ้าจะบัญญัติกฎหมายเฉพาะของการบริจาคอวัยวะไว้หากมีกฎหมาย
เฉพาะก็ควรเพ่ิมบุคคลที่สามารถท าการบริจาคอวัยวะได้อย่างชัดเจนละมีกฎหมายรองรับ เพ่ือเพ่ิม
จ านวนผู้บริจาคอวัยวะ 
 

4.3 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับวิธีการแสดงเจตนาให้ความยินยอมในรูปแบบความ
ยินยอมที่พึงสันนิษฐานได้ (presumed consent) และความยินยอมที่ต้องได้รับการ
บอกกล่าว (informed consent) 

 โดยหลักแล้วความยินยอมต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่
แต่ในกรณีของการแสดงเจตนาให้ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะนั นที่มีผลเมื่อผู้บริจาคอวัยวะ
เสียชีวิต ผู้เขียนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะส่งผลกระทบต่อความครัวญาติสนิทมิตรสหาย 
ส าหรับปัญหาทางกฎหมายของรูปแบบคือความยินยอมที่พึงสันนิษฐานได้(presumed consent)และ
ความยินยอมท่ีต้องได้รับการบอกกล่าว (informed consent) จะแยกพิจารณาดังนี  
 กรณีของความยินยอมที่พึงสันนิษฐานได้ไม่ปรากฎอยู่ในกฎหมายของประเทศไทย แต่ใน
ต่างประเทศเช่น เยอรมันมีการน าเอามาใช้ปรับกับคดีด้วย โดยหลักการแล้วความยินยอมที่พึง
สันนิษฐานได้เป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างความยินยอมและความจ าเป็นที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ก็เป็นสิ่งที่แยก
ออกมาเป็นเอกเทศจากลักกฎหมายทั งสองซึ่งความยินยอมที่พึงสันนิษฐานได้แตกต่างจากความ
ยินยอมในแง่ท่ีว่าเป็นเหตุที่ผู้กระท ามีอ านาจที่จะกระท าโดยชอบด้วยกฎหมายโดยเป็นเหตุให้ผู้กระท า
มีอ านาจกระท าได้เหตุหนึ่ง ความยินยอมที่พึงสันนิษฐานได้จะถูกน ามาอ้างก็ต่อเมื่อเมื่อการได้มาซึ่ง
ความยินยอมที่แท้จริงนั นเป็นสิ่งเป็นไปไม่ได้หรือไม่สามารถขอความยินยอมได้ แต่ในกรณีของการน า
ความยินยอมพึงสันนิษฐานได้มาใช้กับการแสดงเจตนาบริจาคอวัยวะดังประเทศสิงค์โปรนั นการ
บริจาคอวัยวะภาคบังคับหลังการตายของกฎหมายฉบับนี  ใช้หลักความยินยอมที่พึงสันนิษฐานได้ 
(Presumed consent) ก าหนดให้ประชาชนทุกคนเป็นผู้บริจาคอวัยวะโดยอัตโนมัติบังคับใช้กับ
พลเมืองสิงคโปร์และผู้อาศัยถาวรทุกคนที่มีอายุตั งแต่ 21 ปีขึ นไปโดยไม่ค านึงถึงศาสนาอาจใช้กับผู้ที่
อายุต่ ากว่า 21 ปีตราบเท่าที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลนั นยินยอมและถือว่าให้แพทย์สาม
มารถน าอวัยวะบางอย่างออกจากผู้ที่สมองตายได้เลย ถือเป็นข้อสันนิษฐานว่าคนที่ตายทุกคนเป็นผู้
บริจาคอวัยวะ ถ้าประชาชนไม่มาแจ้งถอนสิทธิ์ แสดงว่ายินยอมที่จะบริจาคอวัยวะและให้คนที่ไม่ยินดี
ที่จะบริจาคอวัยวะไปแสดงความจ านงถอนชื่อของตนออก ปัญหาก็คือการคัดค้านความยินยอม
สันนิษฐานว่าท าเพราะท าให้ขาดเสรีภาพในการสดงเจตนาเลือกให้ความยินยอมเริ่มแรกของตนเอง
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และผู้บริจาคท่ีอาจเป็นผู้เลือกไม่บริจาคอวัยวะเพราะพวกเขาไม่เข้าใจความหมายของความยินยอมพึง
สันนิษฐานได้โดยสมบูรณ์เนื่องจากเก่ียวข้องกับการบริจาคอวัยวะ 
 กรณีความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว Informed consent มาจากค าว่า Informed กับ 
consent ซึ่งหมายความว่า ได้รับ ข้อความ หรือแจ้งให้ทราบ กับ ให้ความยินยอม ดังนั นค าว่า 
Informed consent แปลตรงตัว จึงมีความหมายว่า “การให้ความยินยอม หลัง ได้รับข้อความ” 
เพราะว่าก่อนที่จะลงรายมือชื่อในเอกสารให้ความยินยอม ผู้ลงรายมือชื่อต้องได้รับการอธิบายและ
บรรยายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่ก าลังจะลงรายมือชื่อ โดยทั่วไปการให้ความยินยอมด้วยตนเอง 
คือความยินยอมโดยแจ้งชัด (express consent) หมายถึง ความยินยอมที่มีการแสดงออกขึ นมาโดย
ชัดแจ้งว่าให้ความยินยอมกับการกระท านั น โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงความเต็มใจที่จะให้บุคคล
อ่ืนกระท าการใดๆ ต่อตนได้ซึ่งการแสดงออกนั นอาจมีได้หลายอย่าง เช่นการกล่าวโดยวาจา โดยการ
แสดงกริยา หรือการให้ความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นรูปแบบความยินยอมที่นิยมน ามา
ปรับกับใช้กับการบริจาคอวัยวะเพ่ือการปลูกถ่าย ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะในประเทศไทยยัง
ไม่มีกฎหมายบังคับแต่ได้มีการก าหนดหลักการเบื องต้นโดยแพทยสภาและศูนย์บริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย ซึ่งหากผู้บริจาคได้ให้ความยินยอมที่ถูกต้องแล้วแต่ญาติคัดค้านการด าเนินการบริจาค
อวัยวะ แพทย์หรือบุคคลากรทางการแพทย์ที่ข้องเกี่ยวกับการด าการปลูกถ่ายอวัยวะก็ไม่สามารถ
น าเอาอวัยวะออกจากร่างกายไปเพื่อการปลูกถ่ายได้เนื่องจากไม่มีกฎหมายรอบรับการกระท าดังกล่าว 
ซึ่งขัดกับหลักเสรีนิยม (principle of autonomy) ซึ่งเป็นแนวคิดที่เคารพอิสระในการแสดงเจตนา
ของบุคคล เพราะเมื่อความยินยอมของบุคคลได้แสดงออกโดยหลักเสรีนิยม ซึ่งมีองค์ประกอบอยู่ 2 
ส่วนด้วยกันคือ  
 (1) การใคร่ครวญตัดสินใจเลือกที่เป็นอิสระจากการควบคุมจัดการ (manipulation) ของ
บุคคลอื่น และ  
 (2) ความสามารถในการปกครองตนเอง หัวใจของหลักเสรีนิยมนั นอยู่ที่องค์ประกอบส่วนที่
สอง องค์ประกอบส่วนที่สองจะมีได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบแรกอยู่ก่อน บุคคลใดจะปกครองตนเองได้ 
บุคคลนั นต้องอยู่ในฐานะที่จะกระท าบางอย่างได้ด้วยความสามารถของตนเองและด้วยความปรารถนา
ที่เข้าใจได้ว่าเป็นของเขาเอง  
 ดังนั นความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการบอกกล่าวข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ
ควรจะได้รับความเคารพในการตัดสินใจซึ่งในประเทศอังกฤษ หากผู้บริจาคได้ให้ความยินยอมที่
ถูกต้อง แต่ญาติคัดค้านการด าเนินการบริจาคอวัยวะหรือเนื อเยื่อ ผู้บริจาคควรได้รับการเคารพความ
ยินยอมของผู้บริจาคเองที่คาดหวังเพ่ือความปรารถนาของผู้บริจาคจะได้รับการปฏิบัติจริง การคัดค้าน
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ของญาติจะไม่สามารถลบล้างความเหมาะสมและความยินยอมที่ถูกต้องจากผู้บริจาคได้180 
เช่นเดียวกับความยินยอมในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ระบบเลือกเข้าร่วม (opt-in) ในการบริจาค
อวัยวะที่ให้ความส าคัญกับการเคารพอิสระในการแสดงเจตนาของบุคคลเพ่ือการบริจาคอวัยวะ ซึ่ง
การบริจาคอวัยวะหรือร่างกายที่ไม่ได้ถูกเพิกถอนโดยผู้บริจาคก่อนตายนั นจะไม่สามารถเพิกถอนได้
และไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมหรือสมัครใจของบุคคลอ่ืนโดยในมาตรา 8 ของรัฐบัญญัติ 
Uniform การบริจาคAct (พระราชบัญญัติบริจาคอวัยวะหรือร่างกาย) 1987 ที่ แก้ไขล่าสุดหรือแก้ไข
ในปี 2009 นั นได้รับการออกแบบมาเพ่ือระบุกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าการตัดสินใจของผู้บริจาคเป็นอิสระ 
จะต้องได้รับเคารพอิสระในการแสดงเจตนาของบุคคลและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้อ่ืน181 
 

4.4 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความผิด และการยกเว้นความผิดทางกฎหมายของ
บุคลากรทางการแพทย์จากการปลูกถ่ายอวัยวะ 

เรื่องเกี่ยวกับความผิดอาญาที่เกิดจากการผ่าตัดโดยแพทย์แล้วน าอวัยวะออกจากผู้บริจาคที่
เสียชีวิตแล้ว ซึ่งเป็นการสมควรจะได้รับการพิจารณาให้ความคุ้มครองในทางกฎหมายอาญา ใน
ปัจจุบันความไม่ชัดเจนในการก าหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ รวมทั ง
บทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองชีวิตบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เข้าช่วยในการ
ผ่าตัดนั นยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลต่อการวินิจฉัยความผิดของแพทย์ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง ในเรื่อง
ที่ เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา และอาจก่อให้เกิดความไม่แน่ใจในการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาการรักษาและการผ่าตัดในเรื่องดังกล่าวอันเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อวงการแพทย์ และ 
ข้อพิจารณาทางด้านการแพทย์เกี่ยวกับภาวะก้านสมองตาย ประกอบกับข้อพิจารณาทางกฎหมายที่
เกี่ยวกับการคุ้มครองชีวิตมนุษย์เพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการวินิจฉัยและการก าหนดความรับผิดของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องด าเนินคดีทางกฎหมายกับแพทย์และบุคลากรต่างๆที่
เกี่ยวข้องและกับโรงพยาบาลต่างๆขึ นในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ผลดังกล่าวท าให้กระแสการบริจาค

                                           
 180 Code F: Donation of solid organs and tissue for transplantation. P 23. 
Published: 3 April 2017. 
 181 Section 8 Preclusive effect of anatomical gift, amending, or revocation. In 
this Uniform Anatomical Gift Act 1987 (Last Revised or Amended in 2009) 
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อวัยวะเพ่ือช่วยช่วยชีวิตผู้ป่วยลดลงอย่างมาก จึงต้องมีการศึกษาและรวบรวมประเด็นทางกฎหมาย
และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคอวัยวะขึ นเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายการบริจาคอวัยวะและท าให้การบริจาคอวัยวะได้รับความสนใจมากขึ นและน าไปสู่การ
บริจาคอวัยวะเพ่ือช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยมากขึ นในอนาคต 
 ส าหรับประเทศไทยหากแพทย์ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้บริจาคอวัยวะ แพทย์อาจจะต้องมี
ความรับผิดทางกฎหมายทั งทางแพ่งและอาญาได้ความรับผิดในทางอาญาผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างใน
ส่วนมาตราที่เกี่ยวข้องกับกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะโดยตรง   เนื่องจากการกระท าของแพทย์ในการน า
อวัยวะออกจากผู้ที่ถึงแก่ความตาย มิใช่ว่าจะไม่มีปัญหาเกิดขึ นเพราะการที่แพทย์ผ่าตัดน าอวัยวะออก
จากผู้ที่ไม่ได้เจตนาจะอุทิศไว้ก่อนจะถึงแก่ความตาย อาจท าให้แพทย์มีความผิดฐานท าให้ศพเสียหาย
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 366/3 "ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ท าให้เสียหาย เคลื่อนย้าย 
ท าลาย ท าให้เสื่อมค่าหรือท าให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งศพ ส่วนของศพ อัฐิ หรือเถ้าของศพต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั งจ าทั งปรับ" การกระท าที่เป็นการท าให้เสียหาย 
ท าลายท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์ เป็นการกระท าในลักษณะเดียวกับความผิดฐานท าให้เสีย
ทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 358 ค าว่า "ท าให้เสียหาย"เป็นค าที่มีความหมายกว้าง 
กล่าวคือ เป็นการท าให้สิ่งที่ถูกกระท าเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมเสียแต่ค าว่า "ท าลาย" มีลักษณะ
คล้ายกับการท าให้เสียหาย แต่ความรุ่นแรงของค าว่าท าลายมีลักษณะที่รุนแรงกว่าซึ่งอาจเป็นการ
ท าลายทั งหมดหรือบางส่วนก็ได้การท าลายในลักษณะของการกระท าจึงเป็นการท าให้เสียหายไป
พร้อมกันด้วย "ท าให้เสื่อมค่า"เป็นการกระท าที่ลดมูลค่าของสิ่งนั นๆ แม้สิ่งนั นยังคงอยู่ในสภาพเดิม 
เช่นเมื่อมีบุคคลหนึ่งตายลง แทนที่จะน าไปประกอบพิธีทางศาสนากลับน าศพของผู้ตายไปแห่ขบวน 
แม้ศพนั นยังคงมีสภาพตามเดิมแต่ย่อมเป็นการท าให้เสื่อมค่าอยู่ในตัว เป็นต้น "ท าให้ไร้ประโยชน์" คือ
ท าให้ศพนั นไม่สามารถใช้การได้ไม่ว่าทั งหมดหรือแต่บางส่วนถึงแม้ศพจะยังคงสภาพเดิมอยู่ 
 การท าให้สูญหายแม้ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี แต่ถ้าการท าให้สูญหายเป็นการท าโดย
ท าลายศพไปเสียทีเดียวย่อมเป็นความผิดตามมาตรานี ด้วย เช่น โยนศพทิ งทะเลที่มีปลาฉลามชุกชุม 
เป็นต้นการกระท าที่เป็นความผิดตามมาตรานี ยังมีการ"เคลื่อนย้าย" หมายความว่า การย้ายที่ เปลี่ยน
ที่หรือการท าให้เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งมีความหมายเดียวกับค าว่า"ย้าย" ในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 199 แต่ที่แตกต่างกับมาตรา199 คือมูลเหตุจูงใจในการกระท าหรือที่เรียกว่า
เจตนาพิเศษ กล่าวคือต้องมีเจตนาพิเศษเพ่ือปิดบังการเกิด การตาย หรือเหตุแห่งการตาย ซึ่งตาม
มาตรา366/3 นี ไม่จ าเป็นต้องมีเจตนาพิเศษดังกล่าว แต่การเคลื่อนย้ายตามมาตรานี  จะต้อง มี
พฤติการณ์ประกอบการกระท าโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 สิ่งที่ถูกกระท าต่อ คือ ศพ ส่วนของศพอัฐิ หรือเถ้าของศพ ค าว่า "ศพ" มีความหมายตามที่ได้
พิจารณาความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ค าว่า "ศพ"หมายความถึง "ซากผี ร่างคน
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ที่ตายแล้ว"ดังนั น การที่จะเป็นศพตามความหมายดังกล่าว ศพนั นจะต้องมีสภาพบุคคลตามมาตรา 15
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาก่อน และภายหลังบุคคลนั นถึงแก่ความตายลง "ส่วนของ
ศพ" ก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของศพนั่นเอง เช่น แขน ขา ศีรษะซึ่งเป็นอวัยวะภายนอกหรือ
อวัยวะภายในร่างกายของศพไม่ว่าจะเป็นตับ ไต หัวใจ ปอด เป็นต้น  
 เดิมประมวลกฎหมายอาญามิได้ก าหนดความผิดเกี่ยวกับศพเอาไว้ว่าเป็นความผิดโดยเฉพาะ 
เพราะถ้าผู้ป่วยตายการผ่าตัดน าอวัยวะออกเพ่ือไปท าการปลูกถ่ายแล้วปัญหาข้อกฎหมายในทาง
อาญาแทบจะไม่มีเลย (ยกเว้นการท าลายศพตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 199) แต่ปัจจุบัน
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 22) พ.ศ.2558 เพ่ิมเติมบทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิดเป็นลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพโดยเฉพาะแล้ว  
  ในส่วนของกฎหมายต่างประเทศนั นก็ได้ก าหนดให้ยกเว้นความรับผิดของแพทย์ในการปลูก
ถ่ายอวัยวะ เช่น Human Tissue (Scotland) Act 2006 มาตรา16 ความผิดของการผ่าตัดหรือการ
ใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายของผู้ตายเพ่ือการปลูกถ่ายหรือการวิจัย ฯลฯ 182โดยไม่ได้อนุญาตและ
อนุมาตรา (2) ระบุว่าเป็นการป้องกันส าหรับบุคคลที่ถูกตั งข้อหากระท าความผิดตาม (1) เพ่ือแสดงให้
เห็นว่าเมื่อมีการด าเนินการตามกฎหมายนี บุคคลนั นเชื่อว่าการผ่าตัดน าออกและการใช้นั นได้รับ
อนุญาตตามมาตราที่เกี่ยวข้องของพระราชบัญญัติหรือข้อก าหนดของมาตรา 11 (1)ที่ก าหนดว่าการ
ผ่าตัดส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายของผู้ตายเพ่ือวัตถุประสงค์ในมาตรา 3(1) คือการปลูกถ่ายอวัยวะ , 
การวิจัย, การศึกษาหรือการฝึกอบรมหรือการตรวจสอบต้องกระท าโดย ผู้ประกอบโรคศิลปะที่
ลงทะเบียน หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสก๊อตแลนด์ 
 อย่างไรก็ตามในกฎหมาย Human Transplantation (Wales) Act 2013มาตรา 10 การ
ห้ามกระท าโดยปราศจากความยินยอม183 ก็ได้บัญญัติข้อยกของความผิดเอาไว้ว่าบุคคลใดกระท า
ความผิดหากบุคคลนั นท าโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ท าการปลูกถ่ายในเวลส์เว้นแต่ถ้ามีเหตุผลเชื่อว่าได้ท า
ด้วยความยินยอมหรือไม่ใช่กิจกรรมการปลูกถ่าย 
 การยกเว้นความรับผิดยังปรากฏชัดเจนใน Uniform การบริจาคAct 1987 ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา มาตรา 18 ว่า “บุคคลซึ่งกระท าการโดยสุจริตตามข้อก าหนดของรัฐบัญญัตินี หรือตาม
กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะของรัฐอ่ืน ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งหรือถูกฟ้อง

                                           
 182 Human Tissue (Scotland) Act 2006, Part 1 Use of part of body of deceased 
person for transplantation, research etc, section 16 Offences: removal or use of part 
of body of deceased person for transplantation, research etc. 
 183 Section 10 Prohibition of activities without consent of Human 
Transplantation (Wales) Act 2013 
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ในทางอาญาส าหรับการกระท านั น”เพราะหากมีการบริจาคอวัยวะที่เข้มงวดเกินไปในการยึดติดกับ
การกระท านี เมื่อการปลูกถ่ายอวัยวะต้องกระท าไม่นานหลังจากการเสียชีวิตของผู้ตายแล้วเพราะ
อาจจะมีผลต่อการบริจาคอวัยวะเพ่ือการปลูกถ่ายหรือการบ าบัดด้วย เพราะการกระท านี มี
ความหมายของค าว่า "ความสุจริต" (good faith) ในรัฐบัญญัติ เพ่ือส่งเสริมและอ านวยความสะดวก
ในการปลูกถ่ายอวัยวะ  

ส าหรับประเทศไทยมิได้มีบทกฎหมายใดบัญญัติยกเว้นความรับผิดของแพทย์ บุคลากรทาง
การแพทย์ที่ด าเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะเอาไว้โดยเฉพาะ เช่นในหลายๆประเทศที่มีกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่าย ซึ่งนอกจากจะแก้ไขปัญหาของการขาดแคลนอวัยวะแล้วยังมีจุดประสงค์
เพ่ือยกเว้นความรับผิดของแพทย์ในการปลูกถ่ายอวัยวะอีกด้วย 

 



บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป  

 ความยินยอมที่จะน ามาใช้อ้างในทางกฎหมายได้กรณีของการปลูกถ่ายอวัยวะนั นควรจะต้อง
เป็นความยินยอมที่ผู้ให้ความยินยอมได้รับการบอกกล่าวแล้วโดยชอบตามหลัก Informed Consent 
ความยินยอมนั นต้องมีลักษณะเป็นความยินยอมในเรื่องที่ไม่ขัดต่อส านึกศีลธรรมอันดีและความ
ยินยอมที่มีอยู่ขณะกระท านั น แต่เนื่องจากการผ่าตัดอวัยวะในกรณีนี จะกระท าได้ในช่วงที่หลังที่แพทย์
วินิจฉัยแล้วว่าสมองตายโดยสภาพจึงไม่อาจขอความยินยอมได้ เว้นแต่เจ้าของอวัยวะจะแสดงเจตนา
ล่วงหน้าก่อนตายเอาไว้ว่าบริจาคอวัยวะ ดังนั นแหล่งที่มาส าคัญของอวัยวะที่แพทย์จะน ามาปลูกถ่ายก็
คือจากร่างกายของผู้ที่เสียชีวิตแล้วจากสมองตายที่เกิดจากก้านสมองถูกท าลายอย่างสิ นเชิงและถาวร 
ไม่สามารถฟ้ืนกลับมาได้ดังนั นผู้ป่วยจึงไม่สามารถหายใจได้ด้วยตนเองคงอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจ 
แต่การวินิจฉัยว่าสมองตายมิใช่เป็นการตัดสินให้ผู้ป่วยตาย แต่เพราะการที่ผู้ป่วยอยู่ในสภาวะสมอง
ตาย ในความหมายทางการแพทย์นั นหมายถึงเสียชีวิตแล้ว ผลที่ตามมาก็คือ  
 เมื่อบุคคลเสียชีวิตแล้วศพหรืออวัยวะของศพนั นจะมีสถานะเป็นทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อพิจารณาได้
ว่า ศพหรืออวัยวะของศพนั นต่อมีผู้ถือเอาหวนแหนหรือประสงค์จะยึดถือเป็นของตนเพ่ือประโยชน์อื่น
ใดก็ตาม ก็ต้องถือว่าศพหรืออวัยวะของศพนั นเป็นทรัพย์ แต่ทรัพย์ตามความหมายนี นั นเป็นทรัพย์
นอกพาณิชย์ไม่สามารถน ามาหมุนเวียนเปลี่ยนมือซื อขายกันในท้องตลาดได้ ดังนั นถ้าเกิดกรณีท่ีแพทย์
ผ่าตัดน าอวัยวะออกจากศพโดยไม่ได้รับความยินยอมก่อน ก็จะมีความรับผิดทางกฎหมายทั งทางแพ่ง
และอาญา 
 กรณีที่ผู้ตายแสดงความจ านงบริจาคอวัยวะไว้ก่อนตาย โดยท าการบริจาคไว้กับหน่วยงานที่
รับบริจาค มีเอกสารหรือหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร แพทย์ก็สามารถผ่าตัดอวัยวะไปปลูกถ่ายได้
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โดยไม่ต้องรับผิดทางกฎหมายเพราะเท่ากับว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของอวัยวะและญาติของ
ผู้ตาย แต่ข้อบังคับแพทยสภาก็ไม่ได้ครอบคลุมถึงกรณีผู้ตายมีทายาทหรือญาติ หรือผู้แทนโดยชอบ
ธรรมที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ให้ความยินยอมและไม่ยอมให้ท าการผ่าตัดน าเอาอวัยวะออก ซึ่งถ้าหาก
แพทย์ยังคงที่จะท าการผ่าตัดน าอวัยวะออกจากศพเพ่ือไปท าการปลูกถ่ายแพทย์ก็อาจมีความรับผิด
ทางอาญาฐานความผิดเกี่ยวกับศพ184 เพราะฉะนั นแม้ว่าจะมีเอกสารแสดงความจ านงบริจาคอวัยวะ
ของเจ้าของอวัยวะอยู่ก็ตามก่อนที่แพทย์จะท าการผ่าตัดไปปลูกถ่ายแพทย์ก็ควรขอความยินยอมจากผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ตายไว้ก่อนเพื่อป้องกันความรับผิดทางอาญาที่อาจมีขึ นได้ 
 การมีกฎหมายเฉพาะส าหรับการบริจาคอวัยวะเพ่ือการปลูกถ่ายที่ก าหนดเอาไว้ในขณะที่มี
ชีวิตในการแสดงความจ านงบริจาคอวัยวะของเจ้าของอวัยวะก่อนตายนั นต้องให้มีเอกสารหลักฐาน
เป็นลายลักษณ์อักษรของญาติไว้พร้อมกันด้วยเพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าว ซึ่งหากแพทย์ได้รับความ
ยินยอมไว้ก่อนตายของเจ้าของอวัยวะแล้ว รวมถึงญาติผู้เกี่ยวข้องของเจ้าของอวัยวะ แพทย์ก็สามารถ
อ้างความยินยอมนั นเพ่ือยกเว้นความรับผิดทางอาญาได้ กรณีที่ผู้ตายแสดงความจ านงบริจาคอวัยวะ
ไว้ก่อนตาย โดยท าการบริจาคไว้กับหน่วยงานที่รับบริจาค มีเอกสารหรือหลักฐานเป็นลายลักษณ์
อักษร แพทย์ก็สามารถผ่าตัดอวัยวะไปปลูกถ่ายได้โดยไม่ต้องรับผิดทางกฎหมาย เพราะเท่ากับว่า
ได้รับความยินยอมจากเจ้าของอวัยวะและญาติของผู้ตายไม่สามารถคัดค้านหรือเพิกถอนความยินยอม
ในการบริจาคนั นได้เนื่องจากการแสดงเจตจ านงล่วงหน้าว่าต้องการบริจาคอวัยวะให้มีผลเมื่อตน
เสียชีวิตสอดคล้องกับหลักเสรีนิยม (principle of autonomy) ที่เป็นแนวคิดที่เคารพความเป็นอิสระ
ในการแสดงเจตนาของบุคคลโดยเห็นว่า มนุษย์ที่มีความสามารถสมบูรณ์ย่อมมีอิสระที่จะกระท าการ
ใดด้วยตนเอง ตราบเท่าที่การกระท านั นไม่รบกวนหรือแทรกแซงสิทธิของบุคคลอื่น  
 ในกรณีท่ีไม่สามารถขอความยินยอมจากเจ้าของอวัยวะได้หรือกรณีเจ้าของอวัยวะไม่ได้แสดง
ความจ านงบริจาคอวัยวะหรือให้ความยินยอมเอาไว้ก่อนตายหรือไม่มีทายาท หรือญาติ หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับผู้ตายมาให้ความยินยอมในกรณีการขอบริจาคอวัยวะ ถ้าเป็นสองกรณีนี หากแพทย์
กระท าการผ่าตัดน าอวัยวะออกจากศพนั นไปโดยไม่ได้รับความยินยอมของเจ้าของอวัยวะหรือจาก
ญาติหรือแพทย์ที่กระท าการโดยไม่สุจริตแพทย์ก็จะมีความรับผิดทางอาญา  
 ปัจจุบันยังไม่มีการออกฎหมายเฉพาะเพ่ือควบคุมการปลูกถ่ายอวัยวะมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องขั นตอนวิธีการการบริจาคว่าผู้ใดสามารถบริจาคอวัยวะได้ มีวิธีการให้ความยินยอมอย่างไร บุคคล
ใดบ้างสามารถให้ความยินยอมแทนได้  คงมีเพียงแต่ในระดับของผู้ประกอบวิชาชีพนั นการบริจาคและ
ปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยได้รับการก ากับดูแลโดยแพทยสภาและศูนย์รับบริจาคอวั ยวะ

                                           
 184 ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิดเป็นลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ มาตรา 
366/1 มาตรา 366/2 มาตรา 366/3 และมาตรา 366/4 
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สภากาชาดไทย อีกทั งประกาศและข้อบังคับต่างๆนั นท าให้สภาพบังคับโดยทั่วไปและบทลงโทษยังไม่
มีความชัดเจน  
 1.ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 หมวด1 
บทนิยาม และหมวด 10 การประกอบวิชาชีพเวชกรรมเก่ียวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์
ของการปลูกถ่ายอวัยวะที่ผู้บริจาคประสงค์จะบริจาคอวัยวะขณะที่ยังมีชีวิตและการปลูกถ่ายอวัยวะที่
ใช้อวัยวะจากผู้ที่สมองตาย 
 2.ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 
เรื่องการตายของบุคคล 
 3. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2560 แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ของการปลูกถ่ายอวัยวะที่ผู้บริจาคประสงค์จะบริจาคอวัยวะขณะที่ยังมี
ชีวิตและการปลูกถ่ายอวัยวะที่ใช้อวัยวะจากผู้ที่สมองตาย 
 4. ประกาศแพทยสภาที่ 7/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยสมองตาย และ 
 5. ระเบียบศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย พ.ศ. 2545 และประกาศศูนย์รับบริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทย ว่าด้วยเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริจาคและ
ปลูกถ่ายอวัยวะ 
 ดังนั นหากมีมาตรการเฉพาะใดที่จะสามารถอุดช่องว่างของกฎหมายรวมทั งให้อ านาจที่แพทย์
จะกระท าได้โดยไม่ เสี่ยงต่อความรับผิดทางอาญาเพ่ือที่จะควบคุมการปลูกถ่ายอวัยวะให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดหลักความยินยอมที่คุ้มครองบุคลากรทางแพทย์ในการ
ด าเนินการลูกถ่ายอวัยวะมิให้ต้องรับผิดนั นจะต้องประกอบด้วย  1.ผู้ให้ความยินยอมจะต้องมี
ความสามารถในการให้ความยินยอม 2.ถ้ามีการให้การให้ความยินยอมแทนกฎหมายก าหนดให้บุคคล
ใดบ้างสามมารถให้ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะแทนได้ 3.ระยะเวลาของการให้ความยินยอมนั น
ต้องมีอยู่ก่อนหรือขณะที่จะด าเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ 4. วิธีการให้ความยินยอมมิได้ก าหนด
รูปแบบไว้ไว้แต่ส าหรับการบริจาคอวัยวะเพ่ือปลูกถ่ายควรท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือหากให้ความ
ยินยอมบริจาคอวัยวะด้วยวาจาต้องมีพยานอย่างน้อย2คนในขณะนั นซึ่งจะต้องมิใช่ผู้ที่เป็นบุคคลากร
ทางแพทย์ในการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะหรือผู้มีส่วนได้เสียจากการบริจาคอวัยวะ 5.ความยินยอมที่ได้
ต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหากประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะ
เกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะก็จะเป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการปลูกถ่ายอวัยวะให้มี
มาตรฐานเช่นในหลายๆประเทศที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่าย ซึ่ งนอกจากจะแก้ไขปัญหา
ของการขาดแคลนอวัยวะแล้วยังมีจุดประสงค์เพ่ือยกเว้นความรับผิดของแพทย์ในการปลูกถ่ายอวัยวะ
อีกด้วย  
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ส าหรับประเทศไทยนั นปัจจุบันเป็นระบบใช้วิธีให้คน “เลือกเข้าร่วม”(Opt-in) หรือ 
Contracting in) ให้ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะ แสดงความจ านงให้ความยินยอมล่วงหน้าก่อนที่จะ
ถึงความตาย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าระบบนี เพียงระบบเดียวคนส่วนใหญ่นั นไม่ให้ความสนใจในเรื่องการ
แสดงเจตจ านงล่วงหน้าส าหรับการบริจาคอวัยวะไม่ว่าจะกรณีใดๆ ตัวอย่างเช่นใน100 คนถ้าท าแบบ 
opt-in“เลือกเข้าร่วม”  อาจจะมีคนบริจาค 5 คน (คือไม่บริจาค 95) หากน าระบบการ“ถอนตัวออก”  
opt-out มาใช้ประกอบให้ประเทศไทยมีการปลูกถ่ายอวัยวะแบบระบบผสมเช่นเดียวกับประเทศ
สิงค์โปรก็จะมีคนแจ้งถอนตัวออกว่าจะ”ไม่บริจาค” น้อยกว่า 95 คนเพราะเหตุผลนี รัฐบาลจึงอาจ
น ามาเป็นกุศโลบายในการกระตุ้นให้คนบริจาคอวัยวะมากขึ นด้วยการใช้หลักความยินยอมที่พึง
สันนิษฐานได้ (Presumed consent) คอื ก าหนดให้ประชาชนทุกคนเป็นผู้บริจาคอวัยวะโดยอัตโนมัติ
และถือว่าให้แพทย์ สามารถน าอวัยวะบางอย่างเช่นไตออกจากผู้ที่สมองตายได้เลยถือเป็นข้อ
สันนิษฐานว่าคนที่ตายทุกคนเป็นผู้บริจาคอวัยวะซึ่งถือหลัก Presumed consent คือถ้าประชาชนไม่
มาแจ้งถอนสิทธิ์ แสดงว่ายินยอมที่จะกระท าการนั นๆคือการบริจาคอวัยวะและให้คนที่ไม่ยินดีที่จะ
บริจาคอวัยวะไปแสดงความจ านงถอนชื่อของตนออก หรือเรียกว่า การลงทะเบียนออก(Opt-out 
registers) ดังนั นระบบนี ประชาชนยังคงมีสิทธิ์ตัดสินใจในการจัดการร่างของตนเองหลังเสียชีวิตไม่ใช่
การบังคับแต่อย่างใดแต่ก็อาจะเพ่ิมความยากในการปฏิเสธ ในส่วนเรื่องที่กังวลว่าจะมีการฆาตกรรม
เพ่ือเอาอวัยวะนั นผู้เขียนเห็นว่าการปลูกถ่ายโอนอวัยวะนั นมีขั นตอนที่ซับซ้อนไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะให้
อวัยวะกันได้อย่างง่ายๆ เนื่องจากยังต้องมีการตรวจความเข้ากันได้ของหมู่เลือดและอวัยวะด้วยการ
จับให้คนสองคนที่สามารถแลกเปลี่ยนอวัยวะกันได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกระท าได้เพราะมีปัจจัยทาง
ชีววิทยาเยอะซึ่งเป็นเรื่องทางการแพทย์ ดังนั นถ้าจะมีการฆาตกรรมจริงแปลว่าต้องรู้ละเอียดมากว่า
คนที่จะตายนั นอวัยวะเข้ากันกับผู้ป่วยที่รอรับอวัยวะได้สมบูรณ์กับผู้รับแน่นอนซึ่งการวินิจฉัยสมอง
ตายนั นจะต้องกระท าโดยองค์คณะของแพทย์ไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องไม่ประกอบด้วยแพทย์ผู้ท า
การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะรายนั นหรือแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยที่ต้องการอวัยวะไปปลูกถ่าย185  
 ประเทศไทยนั นควรควรมีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการควบคุมกระบวนข้อตอนการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ โดยออกกฎหมายเฉพาะเพ่ืออ านวยความสะดวกให้บุคคลากรทางการแพทย์และ
ประชาชนทั่วไปได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ผู้เขียนจึงเสนอเป็น ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ปลูกถ่ายอวัยวะและการบริจาคอวัยวะมนุษย์หลังการตายเพ่ือประโยชน์ในการรักษาพยาบาล เพ่ือ

                                           
 185 ข้อ 5 แห่งประกาศแพทยสภาที่ 7/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยสมองตาย 
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แก้ปัญหาเรื่องความยินยอมที่ไม่ชัดแจ้งในการบริจาคอวัยวะ บุคคลากรทางการแพทย์ไม่ได้การ
คุ้มครองหากท าการปลูกถ่ายวะที่น าไปสู่การขาดแคลนอวัยวะแล้ว ทั งนี บทบัญญัติเกี่ยวกับการปลูก
ถ่ายอวัยวะที่ศึกษาในส่วนของกฎหมายต่างประเทศยังพบว่า จะก าหนดการห้ามซื อขายอวัยวะ 
ข้อยกเว้นความรับผิดของบุคลากรทางการแพทย์ และระบุถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับบุคคลผู้ซึ่ง
สามารถให้ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะว่าใครสามารถบริจาคอวัยวะได้บ้าง มีวิธีการแสดง
เจตจ านงบริจาคอวัยวะอย่างไร หรือบุคคลใดเป็นผู้มีอ านาจในการบริจาคอวัยวะในกรณีที่ผู้ตายไม่ได้
แสดงเจตนาบริจาคไว้ก่อนตาย และรวมถึงเด็กหรือผู้เยาว์ก็สามารถบริจาคอวัยวะได้ด้วย  
 ผู้เขียนเห็นว่าหากจะให้เกิดสภาพบังคับใช้ทางกฎหมาย มีกรอบกฎหมายที่ชัดเจนควรที่จะ
ยกระดับข้อบังคับและระเบียบดังกล่าวขึ น โดยตราเป็น “พระราชบัญญัติว่าด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะ
และการบริจาคอวัยวะมนุษย์หลังการตายเพ่ือประโยชน์ในการรักษาพยาบาล” เป็นกฎหมายเฉพาะ 
โดยบัญญัติให้มีสาระส าคัญ ตามแนวทางของ WHO เกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ (WHO Guiding 
Principles on Human Cell, Tissue and Organ Transplantation) ซึ่งผู้เขียนได้ศึกษาเฉพาะใน
ส่วนของความยินยอมจึงขอเสนอร่างกฎหมายเพียงแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความยินยอมเท่านั น โดย
ร่างกฎหมายมีชื่อว่า“พระราชบัญญัติว่าด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะและการบริจาคอวัยวะมนุษย์หลังการ
ตายเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล”มีใจความส าคัญดังนี  
มาตรา 1 บุคคลถึงแก่ความตายเมื่อ 
 (1) มีการหยุดท างานของระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ 
 (2) ระบบสมองของบุคลนั นหยุดท างานและไม่สามารถกลับมาท างานได้อีก 
มาตรา 2 ห้ามกระท าโดยปราศจากความยินยอม 
 อวัยวะนั นอาจน ามาจากศพเพ่ือใช้ในการปลูกถ่ายได้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ตาย 
หรือไม่มีเหตุที่เชื่อได้ว่าผู้ตายเคยปฏิเสธหรือไม่ยินยอมให้น าอวัยวะออกขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ 
มาตรา 3 ผู้ที่สามารถบริจาคอวัยวะ 
 (1) ก่อนเสียชีวิตผู้ที่บรรลุนิติภาวะอาจยินยอมบริจาคให้มีการน าออกและการใช้อวัยวะใด
ของร่างกายหลังจากการเสียชีวิตเพ่ือการปลูกถ่าย  
 (2) ญาติของผู้ที่เสียชีวิตที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าสมองตาย 
มาตรา 4 วิธีการบริจาค  
 (1) ผู้ประสงค์จะบริจาคอวัยวะของตนหลังตายเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล ต้องแสดง
ความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกลงในบัตรประจ าตัวของผู้บริจาค 
 (2) ก าหนดไว้ในหนังสือพินัยกรรม 
 (3) ระหว่างการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บของผู้บริจาคโดยการสื่อสารรูปแบบใด ๆ 
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มาตรา  5 การให้ความยินยอมโดยญาติสนิทของผู้ตายจะมีผลบังคับใช้ทันทีก่อนที่ผู้ตายจะเสียชีวิต
เนื่องจากผู้ตายไม่ได้แสดงเจตจ านงค์ไว้ก่อนตาย 
 ญาติสนิทได้แก่ 
 (1) คู่สมรสตามกฎหมายรวมทั งผู้ที่อยู่กินฉันสามีหรือภริยาหรือมีความสัมพันธ์ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะของความสัมพันธ์ระหว่างคู่ครองและอาศัยอยู่ด้วยกัน 
 (2) ผู้สืบสันดาน 
 (3) บิดามารดา 
 (4) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
 (5) พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน 
 (6) ปู่ ย่า ตา ยาย  
 (7) ลุง ป้า น้า อา   
 มาตรา 6 หากผู้บริจาคได้ท าการบริจาคอวัยวะหรือแก้ไขการบริจาคอวัยวะแล้วบุคคลอ่ืนจะ
ไม่สามารถแก้ไขแก้ไขหรือเพิกถอนการบริจาคนั นได้ 
 มาตรา 7 ถ้าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าสถานการณ์ที่ใช้บังคับกับการ
ตายของบุคคลนั นเป็นเช่นนั นที่เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพมีอ านาจพิจารณาคดีในลักษณะและสาเหตุของ
การเสียชีวิตของบุคคลนั น เจ้าหน้าที่ควบคุมจะไม่อนุญาตให้มีการผ่าตัดอวัยวะใด ๆ ออกจากร่างกาย
ของผู้ตายได้เว้นแต่เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพได้ให้ความยินยอมให้น าออก 
 มาตรา 8 ในกรณีการตายโดยผิดธรรมชาติซึ่งต้องชันสูตรพลิกศพและแพทย์วินิจฉัยว่ามี 
อวัยวะเนื อเยื่อที่อาจเป็นประโยชน์แก่การรักษาพยาบาล ซึ่งผู้ตายไม่ได้แสดงความจ านงในการบริจาค
อวัยวะเอาไว้ล่วงหน้า ให้มีการแจ้งต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่สภากาชาดไทย ประกาศก าหนด
ด าเนินการจัดเก็บรักษาและบันทึกการเก็บรักษาอวัยวะเนื อเยื่อ นั นไว้ รวมทั งด าเนินการแจ้งและขอ
ความยินยอมจากบุคคลตามมาตรา 5  โดยมิชักช้าภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรักษาอวัยวะหรือเนื อเยื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่สภากาชาดไทยประกาศ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของแพทยสภา 
 มาตรา 9 ผู้กระท าการเก็บรักษาอวัยวะหรือเนื อเยื่อจากผู้ที่ถึงแก่ความตาย ซึ่งปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี  ให้ถือว่าเป็นการกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมายและได้พ้นความรับผิดทั งปวง 
 ผู้เขียนขอเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1649 อ านาจและหน้าที่ในอันที่จะจัดการท าศพของผู้ตายที่ก าหนดถึงเรื่องการจัดการศพของ
ผู้ตายให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ตายเพียงอย่างเดียวนั นให้รวมถึงอ านาจในการจัดการให้ความ
ยินยอมบริจาคอวัยวะของผู้ตาย โดยเป็นอ านาจของทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1629 
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 การแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1645 ที่ได้ก าหนดไว้ว่าเมื่อการตายให้
มรดกตกทอดแก่ทายาท ซึ่งสิ่งที่กฎหมายมรดกก าหนดให้ตกทอดทอดแก่กันนั นจะจ ากัดเฉพาะทรัพย์
หรือทรัพย์สิน ซึ่งในท านองเดียวกันบุคคลอาจจท าพินัยกรรมก าหนดการเผื่อตายนอกเหนือจากเรื่อง
ทรัพย์หรือการต่างๆไว้ให้มีผลเมื่อเสียชีวิต เช่นการบริจาคอวัยวะด้วยก็ได้  
 นอกจากนี ผู้เขียนขอเสนออีกช่องทางวิธีการบริจาคอวัยวะก่อนเสียชีวิต คือผู้บริจาคอาจท า
เป็นลายลักษณ์แสดงว่าผู้บริจาคได้ท าขึ นของเพ่ือพิมพ์ลงบนใบอนุญาตขับขี่ซึ่งเป็นการเพ่ิมจ านวนผู้
บริจาคอวัยวะได้เนื่องจากอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการขับขี่ยานพาหนะในประเทศไทยนั น
ค่อนข้างมีจ านวนมาก เช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา Uniform การบริจาคAct 
1987 มาตรา 5 ที่ก าหนดวิธีการบริจาคอวัยวะก่อนตาย 186เอาไว้และยังก าหนดเพ่ิมเติมว่าเมื่อ
โรงพยาบาลบอกกล่าวถึงบุคคลที่ใกล้จะเสียชีวิตไปยังองค์กรจัดสรร ต้องท าการค้นหาบันทึกของ 
(หน่วยงานของรัฐของยานยนต์) และทะเบียนผู้บริจาคที่ทราบว่ามีอยู่ส าหรับพื นที่ซึ่งแต่ละคนอาศัย
เพ่ือยืนยันว่าบุคคลนั นได้ท าการบริจาคร่างกายหรืออวัยวะหรือไม่187ซึ่งควรน ามาปรับใช้ให้สอดคล้อง
กับบริบทสังคมไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม 
 

                                           
 186 Section5 Maner of making Anatomical Gift before donor’s death. In this 
Uniform Anatomical Gift Act 1987 (Last Revised or Amended in 2009)  
 187 Section 14 Right and Duties of procurement organization and other .of this 
Uniform Anatomical Gift Act 1987 (Last Revised or Amended in 2009)  
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