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ความรู้ทางกฎหมายในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
Legal knowledge in caring for patients with Dementia
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บทคัดย่อ

ภาวะสมองเสือ่ มส่งผลกระทบต่อความจ�ำ การคิด พฤติกรรม อารมณ์ และความสามารถในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน
อาการแสดงของภาวะสมองเสื่อม มีความแตกต่างตามสาเหตุของโรคและระยะการด�ำเนินโรค ผู้ป่วยอาจมีปัญหาการ
ท�ำร้ายร่างกาย การลวนลามทางเพศ การลักขโมย การดูหมิ่น หรืออาจเกิดความเสียหายในการบริหารทรัพย์สิน หรือ
หนีส้ นิ ส่วนตัว หน้าทีก่ ารงาน ทีมสหวิชาชีพทีด่ ูแลผู้ป่วยสมองเสือ่ มจึงควรมีความรู้ทางกฎหมายเพือ่ น�ำมาใช้ในการดูแล
ผู้ป่วยสมองเสื่อม และผู้ดูแลต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะสมองเสื่อม, ความรู้ทางกฎหมาย, พยาบาล

Abstract

Dementia can cause problems in a person’s cognitive thinking, behavior, emotion, and ability in daily life.
The symptoms of dementia are different depending on its causes and duration. Patients are at risk of physical and
sexual abuse, stealing and insulting. It is also associated with asset management, personal debt and career pathway.
The multidisciplinary team should have legal knowledge in caring for patients with dementia and their caregivers.
Keywords: Dementia, Legal Knowledge, Nurse
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เห็นชัดที่ความจ�ำระยะสั้น (Short term memory) ท�ำให้มี
อาการถามซ�้ำแล้วซ�้ำอีก มีความจ�ำเหตุการณ์เก่าๆ ได้ดี
กว่าเหตุการณ์ใหม่ เริ่มสับสนทิศทางซ้ายขวา โดยเฉพาะ
สถานทีไ่ ม่คนุ้ เคย และมีลกั ษณะโครงสร้างภายนอกคล้ายๆ
กัน การวาดรูปหรือการถ่ายทอดสิง่ ทีเ่ ห็นออกเป็นรูปจะเริม่
ท�ำไม่ค่อยได้ ผู้ป่วยยังสามารถดูแลตนเอง และท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันได้ (Activities of Daily Living [ADL]) อย่างไร
ก็ตาม กิจวัตรประจ�ำวันที่สลับซับซ้อน (Instrumental
Activities of Daily Living [IADL]) เริ่มบกพร่อง บุคลิกภาพ
เปลีย่ นเป็นแบบกระวนกระวาย ระยะแรกผูป้ ว่ ยทีต่ ระหนัก
ถึงความผิดปกติของตนเองอาจจะมีภาวะซึมเศร้า และ
แยกตัวเองได้
ระยะกลาง (2-10 ปี) ความจ�ำจะลดลง เริ่มจ�ำสิ่ง
ท�ำไปแล้วไม่ได้ มีปญ
ั หาวางของผิดที่ ของหายเสมอเพราะ
น�ำไปไว้ในที่ที่ไม่ควรเก็บไว้ เริ่มจ�ำญาติห่างๆ ไม่ค่อยได้
ความจ�ำเรื่องเก่าๆ ย้อนหลังจะค่อยๆ เสียไป การพูดจะ
ล�ำบากยิ่งขึ้น พูดซ�้ำในเรื่องเดิม หากสนทนาเรื่องยาวๆ
ทีไ่ กลตัวก็อาจจะไม่เข้าใจ การดูแลตนเองจะบกพร่องโดย
จะลืมแปรงฟัน ตัดเล็บ สระผม น�ำเสื้อผ้าที่ใส่แล้วมาใส่
อีก สุดท้ายอาจไม่ยอมอาบน�้ำ และลืมท�ำความสะอาด
ภายหลังขับถ่าย กิจวัตรประจ�ำวันที่ซับซ้อนจะมีปัญหา
มากขึ้น ใช้โทรศัพท์ไม่เป็น ท�ำอาหารใส่เครื่องปรุงไม่ถูก
ขึ้นรถไม่ถูกทิศ หลงทาง นอกจากนี้ ผู้ป่วยอาจเห็นภาพ
หลอน และหูแว่ว
ระยะสุดท้าย (3-12 ปี) ความจ�ำจะลดลงมาก
จ�ำคนใกล้ตวั ไม่ได้ จนในที่สุด อาจไม่ทราบว่าตนเองเป็น
หรือเคยเป็นใคร ไม่สามารถดูแลตนเองได้ กลืนอาหาร
โดยทีไ่ ม่ได้เคีย้ ว ไม่สามารถควบคุมการขับถ่าย นอนติดเตียง
แขนขาเกร็งงอ ต้องได้รับการดูแลทุกอย่าง พูดซ�้ำตามที่
ได้ยินคนอื่นพูดเป็นค�ำๆ ในที่สุดจะพูดไม่ได้ ผู้ป่วยมักจะ
เสียชีวิตจากภาวะปอดบวมเพราะส�ำลัก หรือเป็นแผล
กดทับ ระยะเวลาในการด�ำเนินโรคประมาณ 2-20 ปี โดย
เฉลี่ยผู้ป่วยจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 8-10 ปี

บทน�ำ

ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) ท�ำให้เกิดผลกระทบ
ต่อความจ�ำ การคิด พฤติกรรม อารมณ์ และความสามารถ
ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน สาเหตุของภาวะสมองเสื่อม
ที่พบบ่อยที่สดุ คือโรคอัลไซเมอร์ สาเหตุอื่นๆ ที่พบรองลง
มาคือโรคหลอดเลือดสมอง (วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, 2556)
อาการแสดงทีม่ คี วามหลากหลายและแตกต่างตามสาเหตุ
ของโรคและระยะการด�ำเนินของโรค การดูแลรักษาพยาบาล
ผูป้ ว่ ยสมองเสือ่ มจึงมีประเด็นกฎหมายทีบ่ คุ ลากรสาธารณสุข
และญาติผู้ดูแลควรรู้ และให้ความส�ำคัญซึ่งจะส่งผลให้มี
การดูแลผู้ป่วยได้ครอบคลุมยิง่ ขึน้ การเสนอบทความทาง
วิชาการเรือ่ งนี้ มุง่ ให้ทมี สหวิชาชีพของบุคลากรสาธารณสุข
ได้ทราบถึงอาการของผู้ป่วยแต่ละระยะของโรค ปัญหา
ของผู้ป่วยสมองเสื่อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ผูป้ ว่ ยตามสถานการณ์อนั ก่อประโยชน์ตอ่ ผูป้ ว่ ยสมองเสือ่ ม
และผูใ้ ห้การดูแลต่อไป โดยน�ำเสนอในหัวข้อต่อไปนี้ บทน�ำ
อาการของภาวะสมองเสื่อม แนวปฏิบัติทางกฎหมายใน
การดูแลผูป้ ว่ ยสมองเสือ่ ม กฎหมายน่ารูใ้ นการปฏิบตั กิ าร
พยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อม กรณีศึกษา และบทสรุป

อาการของภาวะสมองเสื่อม

สมองเสื่อม เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากการเสื่อม
ถอยของความสามารถสมองอย่างค่อยเป็นค่อยไป ท�ำให้
ผู้ป่วยมีอาการความจ�ำบกพร่อง ในช่วงแรกผู้ป่วยจะไม่
สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ และเมื่ออาการรุนแรงมากขึ้น
จะลืมสิง่ เก่าทีเ่ คยรูห้ รือเคยท�ำได้ไปเรือ่ ยๆ ร่วมกับมีอาการอืน่ ๆ
อาทิเช่น ปัญหาในเรื่องการคิดค�ำนวณ สมาธิ การรับรู้
ตนเองกับสิ่งแวดล้อม การใช้ภาษา ความคิดริเริ่ม ความ
เข้าใจในสิ่งที่เป็นนามธรรมร่วมกับมีอารมณ์ พฤติกรรม
และบุคลิกภาพเปลีย่ นไป ภาวะสมองเสือ่ มมีลกั ษณะการ
ด�ำเนินของโรคแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก ระยะ
กลาง และระยะสุดท้าย (สิรินทร ฉันศิริกาญจน, 2558)
ระยะแรก (1-3 ปี) ผู้ป่วยจะมีความจ�ำบกพร่องซึ่ง
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อาการของผู้ป่วยสมองเสื่อมทั้งสามระยะ เป็น
ปัญหาความจ�ำทีล่ ดลง จ�ำวิธกี ารขัน้ ตอนการปฏิบตั กิ จิ วัตร
ประจ�ำวันไม่ได้ การสื่อสารไม่เข้าใจ อารมณ์พฤติกรรม
เปลี่ยนไปไม่แน่นอน ท�ำให้การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมี
ความยุ่งยากซับซ้อนมากกว่าผู้ป่วยโรคอื่นๆ อาการของ
โรคส่งผลให้ผู้ป่วยสมองเสื่อมต้องมีผู้ดูแลตั้งแต่ระยะแรก
เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยครอบคลุมปัญหาด้านสติปัญญา
พฤติกรรม บุคลิกภาพ และอาการทางจิตประสาท (ทัศนีย์
ตันติฤทธิศกั ดิ,์ 2557) ดังนัน้ บุคลากรสาธารณสุข จึงต้อง
มีความรู้ และความเข้าใจลักษณะอาการของภาวะสมอง
เสื่อม ปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถ
วางแผนการดูแลตามอาการแสดงของผู้ป่วยได้ครอบคลุม
ทุกมิติ โดยเฉพาะประเด็นด้านกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ให้บริการสุขภาพ การป้องกันความเสี่ยง และการพิทักษ์
สิทธิผปู้ ว่ ยโดยให้ความรูท้ างกฎหมายแก่ผดู้ แู ลไปพร้อมกัน

ประเมินสภาพสมอง (Mini-Mental State Examination[MMSE])
อย่างน้อยทุก 6-12 เดือน
2. การแจ้งผู้ป่วย ญาติผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วน
ได้เสียทางกฎหมายเกีย่ วกับข้อควรระวังในการขับรถ ปัญหา
ทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นเมื่ออาการสมองเสื่อมเป็นมาก
ขึ้น ปัญหาทางคดีแพ่ง ได้แก่ ปัญหาหนี้สินจากการท�ำ
สัญญา การยกให้โดยเสน่หา ปัญหาทางคดีอาญาเป็น
ปัญหาเกี่ยวกับละเมิดที่กฎหมายก�ำหนดโทษมักเกิดจาก
ปั ญ หาพฤติ ก รรมและอารมณ์ (Behavioral and
psychological symptoms in dementia [BPSD]) ได้แก่ การ
ลักขโมยของ การท�ำร้ายร่างกาย การลวนลามทางเพศ
และการดูหมิ่น
3. ให้ความเห็นในฐานะแพทย์ผู้รักษาหรือผู้ทรง
คุณวุฒิ การออกใบรับรองแพทย์ว่าผู้ป่วยมีภาวะสมอง
เสื่อมและเป็นระยะใด มีทุพพลภาพระยะใด และการเป็น
พยานศาล
4. แนะน�ำผู้ป่วย ญาติผู้รับผิดชอบ และผู้มีส่วน
ได้เสียทางกฎหมาย เพื่อด�ำเนินการทางกฎหมายโดยการ
ตั้งผู้พิทักษ์ การจัดการทรัพย์สินของผู้ป่วย และการท�ำ
พินยั กรรม การตัดสินใจในการรักษาพยาบาล และการท�ำ
หนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในวาระ
สุดท้ายของชีวิต (Living wills)

แนวปฏิบตั ทิ างกฎหมายในการดูแลผูป้ ว่ ยสมอง
เสื่อม

ในปี พ.ศ. 2557 สถาบันประสาทวิทยาได้พฒ
ั นา
แนวทางเวชปฏิบัติภาวะสมองเสื่อม (Clinical practice
guidelines for dementia) ส�ำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพแก่ผู้ป่วยสมองเสื่อมที่อาจมีปัญหาด้านกฎหมาย
เช่น การท�ำร้ายร่างกาย การลวนลามทางเพศ การลัก
ขโมย การดูหมิน่ หรืออาจเกิดความเสียหายในการบริหาร
ทรัพย์สนิ หรือหนีส้ นิ ส่วนตัวของครอบครัว หน้าทีก่ ารงาน
หรือธุรกิจ โดยแนะน�ำการปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาทาง
กฎหมาย (ทั ศ นี ย ์ ตั น ติ ฤ ทธิ ศั ก ดิ์ , 2557; วี ร ศั ก ดิ์
เมืองไพศาล, 2556) ดังนี้
1. การแจ้งผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแลถึงการวินจิ ฉัย การ
ด�ำเนินโรค และพยากรณ์โรค โดยบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรในเวชระเบียนถึงการติดตามการรักษารายละเอียด
ระดับการเจ็บป่วย อาการทางจิต การประเมินความสามารถ
ดูแลตนเองในกิจวัตรประจ�ำวัน ทั้ง ADL และ IADL การ

กฎหมายน่ารูใ้ นการปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูป้ ว่ ย
สมองเสื่อม

การปฏิบตั กิ ารรักษาพยาบาลแก่ผ้ปู ่วยสมองเสือ่ ม
ประกอบด้วยการประเมินผู้ป่วยด้วยเครื่องมือคัดกรอง
ชนิดต่างๆ เช่น การคัดกรองเพื่อประเมินสภาพสมอง
(Cognitive screening test) การประเมินกิจวัตรประจ�ำวัน
(ADL & IADL) การประเมินภาวะซึมเศร้า (Geriatric Depression
Scale[GDS]) การประเมินทางจิตประสาท (Neuropsychiatric
Inventory[NPI]) เพื่อเป็นข้อมูลผลการดูแลรักษาที่ผ่านมา
และใช้ในการวางแผนการดูแลผูป้ ว่ ยต่อเนือ่ งของทีมสุขภาพ
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ร่วมกับผู้ดูแล และมีการประเมินผลการดูแลรักษาผู้ป่วย
ทุกครั้งที่นัด สิ่งส�ำคัญคือการบันทึกข้อมูลการประเมิน
ต่างๆ อาการของผู้ป่วยด้านความจ�ำ พฤติกรรม อารมณ์
และอาการอื่นๆ ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน

“กระท�ำโดยรู้ส�ำนึกในการที่กระท�ำ และขณะเดียวกัน
ผู้กระท�ำประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลของการกระท�ำนัน้ ”
มาตรา 59 วรรค 4 กระท�ำโดยประมาท หมายถึง “กระท�ำ
โดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้น
จักต้องมีตามวิสัย และพฤติการณ์ และผู้กระท�ำไม่ได้ใช้
ความระมัดระวังเพียงพอ” จากตัวอย่าง พยาบาลรูว้ า่ ก�ำลัง
ผูกมัดแขนผู้ป่วย วิสัยของพยาบาลวิชาชีพคือมีความรู้
ในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุสมองเสื่อมที่ต้องระมัดระวังการ
บาดเจ็บจากการผูกมัด พฤติการณ์คือ สภาพหอผู้ป่วย
แสงสว่าง จ�ำนวนบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ าน การมีและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ที่จะป้องกันความเสี่ยงจากการผูกมัด ซึ่ง
พยาบาลควรตระหนักเพือ่ ป้องกันปัญหาในการดูแลผูป้ ว่ ย
สมองเสื่อม
ความรับผิดทางอาญาในการปฏิบัติการพยาบาล
ประเด็นอื่นๆ ได้แก่ ความประมาทจากการไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ใช้เครือ่ งมือ/อุปกรณ์การแพทย์ไม่ถกู ต้อง
ความบกพร่องทางการสือ่ สาร การบันทึก การประเมินและ
เฝ้าระวังอาการ การไม่พิทักษ์สทิ ธิผู้ป่วย การปฎิเสธการ
รักษา การทอดทิ้งหรือละเลยผู้ป่วย การปฏิเสธความ
ช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายต่อชีวิต การน�ำความลับ
ผู้ป่วยมาเปิดเผย และความผิดเกีย่ วกับการปลอมเอกสาร
การท�ำเอกสารเท็จ (แสงทอง ธีระทองค�ำ และไสว นรสาร,
2560)
การป้องกันปัญหาทางกฎหมายในการปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อม คือ การปฏิบัติตามหลักการ
พยาบาล มีการประเมินผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาต่าง
กันด้วยเครือ่ งมือ และวิธกี ารทีเ่ หมาะสม การวางแผนการ
ดูแลร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่ดูแลโดยให้ผู้ดูแล และ
ครอบครัวมีส่วนร่วม การสื่อสารการปฏิบัติพยาบาลให้
ผู้ป่วยและผู้ดแู ลเข้าใจ และมีการประเมินผลการพยาบาล
สม�ำ่ เสมอ ตลอดถึงการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดในแฟ้ม
ประวัติผู้ป่วย ระมัดระวังการเข้าถึงข้อมูลการเจ็บป่วยใน
แฟ้มประวัติที่เปิดเผยชื่อสกุลผู้ป่วย ผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มี

ปัญหาด้านกฎหมายจากการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ผู้ป่วยสมองเสื่อมที่พบบ่อย มีดังนี้
1. ความรับผิดตามกฎหมายอาญา  กฎหมาย
อาญา เป็น “กฎหมายมหาชน บัญญัติความผิดระหว่าง
รัฐกับประชาชน ความรับผิดทางอาญาเกิดจาก (1) การ
กระท�ำ (2) การกระท�ำโดยเจตนา ประมาท หรือไม่เจตนา
(3) มีกฎหมายบัญญัติว่าการกระท�ำนั้นเป็นความผิดและ
ก�ำหนดโทษ (4) ไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดหรือยกเว้น
โทษ และ (5) คดียงั ไม่ขาดอายุความ” (แสงทอง ธีระทองค�ำ
และไสว นรสาร, 2560)
ตัวอย่าง การผูกมัดผู้ป่วยสูงอายุสมองเสื่อมที่มา
รับการรักษาในโรงพยาบาล ผูป้ ว่ ยมีอาการกระสับกระส่าย
วุ่นวายดึงสายให้อาหารทางจมูก พยาบาลจึงผูกมัดแขน
ทัง้ สองข้าง ผู้ป่วยไม่เข้าใจว่าท�ำไมแขนถูกผูกมัด จึงดิน้ ไป
มาอย่างรุนแรง ผิวหนังบริเวณข้อมือที่บางและเหี่ยวย่น
เกิดการเสียดสีเป็นแผล และดึงรั้งจนเนื้อเยื่อขาดเลือด
ผู้ป่วยสมองเสือ่ มมีปัญหาการใช้ภาษาจะไม่สามารถบอก
ความรูส้ กึ เจ็บปวดของตัวเองได้ วิเคราะห์การกระท�ำของ
พยาบาลตามข้อ (1)-(3) การกระท�ำของพยาบาลไม่มี
เจตนาให้ผปู้ ว่ ยได้รบั บาดเจ็บ แต่อาจกระท�ำโดยประมาท
ไม่ได้ค�ำนึงว่าผู้สูงอายุมีลักษณะผิวหนังไม่แข็งแรงเกิด
บาดแผลฉีกขาดได้ง่าย การผูกมัดข้อมือผู้ป่วยแน่นหนา
เนื่องจากกลัวหลุด เมื่อผู้ป่วยดิ้นไปมา พยาบาลไม่มีการ
ติดตามประเมินว่าผูป้ ว่ ยเกิดบาดเจ็บจากการผูกมัดหรือไม่
ผลของกฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตกิ ารกระท�ำโดยประมาท
หรือไม่เจตนาเป็นความผิดและก�ำหนดโทษ ตามประมวล
กฎหมายอาญา (คณะวิชาการ The Justice Group, 2561ข)
มาตรา 59 วรรค 1 การกระท�ำโดยเจตนา หมายถึง
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ปัญหาการเดินเร่ร่อน ต้องการการดูแลตลอดเวลา การ
ทอดทิง้ หรือละเลยผู้ป่วยเพียงช่วงสัน้ ๆ อาจน�ำไปสู่ปัญหา
ผู้ป่วยเดินหลงทางสูญหายได้
2. ความรับผิดทางแพ่ง
กฎหมายแพ่ง เป็น” กฎหมายทีก่ ำ� หนดสิทธิ หน้าที่
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล” (คณะวิชาการ The
Justice Group, 2561ก) ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับผูป้ ว่ ยสมองเสือ่ ม
คือ การท�ำนิตกิ รรมสัญญา การท�ำพินยั กรรมเกีย่ วกับทรัพย์
มรดก ผู้ป่วยสมองเสือ่ มอาจเป็นผู้หย่อนความสามารถใน
การท�ำนิตกิ รรมจากปัญหาและอาการของโรค ซึง่ มีผลตาม
กฎหมายแพ่ง มีดังนี้
		 2.1 การเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หมายถึง “บุคคลทีก่ ายพิการ หรือจิตฟัน่ เฟือนไม่สมประกอบ
จนไม่สามารถจัดท�ำการงานด้วยตนเอง หรือจัดท�ำในทาง
เสือ่ มเสียแก่ทรัพย์สนิ ของตนเองและครอบครัว” ตามประมวล
กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ปพพ.) มาตรา 32 (คณะวิชาการ
The Justice Group, 2561ก) ผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมต้อง
ด�ำเนินการเพือ่ ขอตัง้ ผูพ้ ทิ กั ษ์ โดยผูม้ สี ทิ ธิยนื่ ค�ำร้องต่อศาล
ให้ผู้ป่วยสภาพดังกล่าวเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ คือ
คู่สมรส ผู้สบื สันดาน (ลูก หลาน เลน ลื่อ) ผู้บุพการี (บิดา
มารดา ปู่ย่า ตายาย ทวด) หรือพนักงานอัยการ (ปพพ.
มาตรา 28) บุคคลทีศ่ าลสัง่ ให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
ต้องจัดให้อยู่ในการดูแลของผู้พทิ ักษ์ (ปพพ. มาตรา 32)
การท�ำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของคนเสมือนไร้ความ
สามารถโดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากผูพ้ ทิ กั ษ์ตกเป็นโฆฆียะ
(ปพพ.มาตรา 29) ดังนั้นผู้พิทักษ์จะต้องให้ความยินยอม
หรือเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ป่วยสมองเสื่อม
เช่น การน�ำทรัพย์สินไปลงทุน รับคืนทรัพย์สินที่ไปลงทุน
กู้ยืมหรือให้กู้ยืมอสังหาริมทรัพย์อันมีค่า รับประกันอันมี
ผลให้ต้องถูกบังคับช�ำระหนี้ เช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์
เกิน 6 เดือน หรืออสังหาริมทรัพย์เกิน 3 ปี ให้โดยเสน่หา
ที่เกินฐานานุรูปเพื่อการกุศล สังคม หรือตามหน้าที่
ธรรมจรรยา รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระ

ติดพัน ก่อสร้างหรือดัดแปลงโรงเรือนหรือซ่อมแซมใหญ่
หรือการเสนอคดีต่อศาล หรือประนีประนอมยอมความ
(ปพพ.มาตรา 34) ซึ่งไม่มปี ระเด็นการให้ความยินยอมใน
การรักษาพยาบาล ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยสมองเสือ่ มทีเ่ ป็นคนเสมือน
ไร้ความสามารถสามารถให้ความยินยอมรักษาตนเองได้
แต่ทมี สุขภาพควรให้ผดู้ แู ลได้รบั รูข้ อ้ มูลการให้ความยินยอม
ดังกล่าวก่อนให้การรักษาพยาบาลเสมอ
		 2.2 การเป็นคนไร้ความสามารถ หมายถึง
“คนวิกลจริต (บุคคลที่สมองพิการหรือจิตใจผิดปกติ โดย
มีอาการเสียสติ พูดไม่เข้าใจ และไม่รู้ผดิ ชอบชั่วดีหรืออยู่
ในภาวะผัก” (ปพพ. มาตรา 28) ผูป้ ว่ ยสมองเสือ่ มทีม่ คี วาม
บกพร่องทางสติปญ
ั ญา หรือทางการเรียนรู้ ผูด้ แู ลสามารถ
แจ้งให้แพทย์หรือบุคลากรสุขภาพที่ดูแลรักษาในสถาน
พยาบาลต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน ออกเอกสารรับรอง
ความพิการ (ดารณี สุวพันธ์, 2553) และให้คู่สมรส ผู้สืบ
สันดาน ผู้บพุ การี ผู้พทิ กั ษ์ หรือพนักงานอัยการยืน่ ค�ำร้อง
ต่อศาลให้ผู้ป่วยเป็นคนไร้ความสามารถ บุคคลที่ศาลสั่ง
ให้เป็นคนไร้ความสามารถ ต้องจัดให้อยู่ในการดูแลของ
ผู้อนุบาล (ปพพ. มาตรา 28) ดังนั้นผู้อนุบาลจะเป็นผู้ท่ี
ดูแลการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน การดูแลทรัพย์สิน และ
การดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิต
		 2.3 การท�ำพินยั กรรม การท�ำพินยั กรรมเป็น
“การแสดงเจตจ�ำนงยกทรัพย์สินให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด เพื่อ
ป้องกันปัญหาความขัดแย้งหรือความสัมพันธ์ในครอบครัว
ภายหลังผูท้ ำ� พินยั กรรมเสียชีวติ “การท�ำพินยั กรรมใช้หลัก
การตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ใน ปพพ. มาตรา 1656-1670 ประเด็น
ส�ำคัญทีต่ อ้ งค�ำนึงถึง คือผูท้ ำ� พินยั กรรมต้องมีสติสมั ปชัญญะ
ขณะท�ำพินัยกรรม หมายถึง รู้สึกตัว รับรู้ เข้าใจการ
กระท�ำของตัวเองชัดเจน จึงจะเป็นการแสดงเจตนาทีม่ ผี ล
ใช้บังคับได้ รูปแบบพินัยกรรมท�ำไว้ถูกต้องตามแบบที่
กฎหมายบัญญัติไว้ เป็นพินัยกรรมแบบท�ำเอง หรือ
พินัยกรรมฝ่ายเมือง มีพยานผู้รับรู้ข้อความในพินัยกรรม
นั้น และลงลายมือชื่อพร้อมกันต่อหน้าผู้ท�ำพินัยกรรม
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จ�ำนวน 2 คน และพยานต้องไม่เป็นผู้รับพินัยกรรมหรือ
คูส่ มรสของผูร้ บั พินยั กรรมนัน้ ผูป้ ว่ ยสมองเสือ่ มทีจ่ ะสามารถ
ท�ำพินยั กรรมทีม่ ผี ลบังคับได้ตามกฎหมายนัน้ ต้องเป็นการ
แสดงเจตนาตั้งแต่ระยะแรกตามแนวทางเวชปฏิบัติภาวะ
สมองเสื่อม พ.ศ. 2557 ผู้ป่วยต้องมีสติ สัมปชัญญะดี
สามารถรับรูแ้ ละตอบค�ำถามเกีย่ วกับวันเวลาสถานทีบ่ คุ คล
ได้อย่างถูกต้อง ไม่มีภาวะสับสน ถ้ามีความผิดปกติทาง
จิตต้องมีหลักฐานแสดงว่าควบคุมอาการและอยู่ระหว่าง
การดูแลรักษาต่อเนือ่ ง ผู้ป่วยต้องแสดงให้ทราบถึงประวัติ
ของทรัพย์สนิ คุณค่าของทรัพย์สนิ เหตุผลการยกทรัพย์สนิ
ให้ ผลสืบเนื่องจากการยกทรัพย์สินให้ ความสัมพันธ์กบั
ผู้รับมรดก แสดงเหตุผลที่สมเหตุสมผลในการมอบให้
ทีมสุขภาพควรเป็นผูใ้ ห้ความรู้ ให้คำ� ปรึกษาแก่ผปู้ ว่ ยสมอง
เสื่อมที่ต้องการจัดการทรัพย์สินของตนเองตามกฎหมาย
เป็นการช่วยป้องกันผู้ป่วยจากการถูกบุคคลในครอบครัว
และผู้อื่นหลอกลวงเอาเปรียบ หรือจัดการทรัพย์สินไปใน
ทางที่ผู้ป่วยไม่ประสงค์ การท�ำพินัยกรรมยังอาจช่วยให้
ผูด้ แู ลทีท่ มุ่ เทเสียสละเวลาดูแลผูป้ ว่ ยตลอดเวลานานหลาย
ปี ได้รับทรัพย์สินที่ควรได้รับอย่างเป็นธรรม เหตุการณ์
ผู้ป่วยสมองเสื่อมระยะกลางถูกคนในครอบครัวหลอกให้
ท�ำนิตกิ รรมมอบทรัพย์มรดกให้โดยผู้ป่วยไม่เข้าใจสิง่ ทีท่ ำ�
หรือไม่อยู่ในฐานะทีท่ ำ� ได้ ดังนัน้ การให้สงั คมได้รบั รู้ข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ป่วยสมองเสื่อม จะช่วยให้มีการบัญญัติหรือ
แก้ไขกฎหมายทีช่ ว่ ยพิทกั ษ์สทิ ธิผ์ ปู้ ว่ ยสมองเสือ่ มทีม่ จี �ำนวน
เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
3. กฎหมายในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมใน
วาระสุดท้ายของชีวิต เมื่อผู้ป่วยสมองเสื่อมเข้าสู่ระยะ
สุดท้าย จะไม่สามารถจ�ำ สื่อสาร ดูแลกิจวัตรประจ�ำวัน
ด้วยตัวเอง และอยู่ในภาวะนอนติดเตียง และมักมีชีวิตได้
ไม่เกิน 6 เดือน (รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ, 2556) ระยะ
เวลานีข้ นึ้ กับความสามารถในการดูแลของทีมสุขภาพและ

ผูด้ แู ล ประสบการณ์การดูแลผูป้ ว่ ยสมองเสือ่ ม ผูด้ แู ลหลัก
ที่ดูแลต่อเนื่อง มีความรู้และเวลาในการดูแล มีปัจจัยทาง
เศรษฐกิจเกื้อหนุน จะสามารถดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมใน
ระยะสุดท้ายได้นานนับ 10 ปี การวางแผนการดูแลผู้ป่วย
สมองเสือ่ มในระยะสุดท้ายโดยทีมสหวิชาชีพต้องให้ขอ้ มูล
การด�ำเนินของโรค ระยะเวลา อาการ การพยากรณ์โรค
ตัง้ แต่เริม่ ต้นการดูแลรักษา เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยและผูด้ แู ลมีความรู้
และเข้าใจสามารถวางแผนดูแลแต่ละระยะ รวมถึงการ
ตัดสินใจเตรียมความพร้อมการดูแลระยะสุดท้ายไว้ลว่ งหน้า
ปัจจุบนั มีการกล่าวถึง “การแสดงเจตนาก�ำหนดการ
ตายไว้ล่วงหน้า” ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 (2550) มาตรา ๑๒ ระบุไว้ดงั นี้
		 บุคคลมีสทิ ธิทำ� หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์
		 จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืด
		 การตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อ
		
ยุตกิ ารทรมานจากการเจ็บป่วยได้ การด�ำเนินการ
		
ตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึง่ ให้เป็น
		 ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดใน
		 กฎกระทรวง เมื่ อ ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ด้ า น
		 สาธารณสุขได้ปฏิบตั ติ ามเจตนาของบุคคลตาม
		 วรรคหนึ่งแล้วมิให้ถือว่าการกระท�ำนั้นเป็น
		 ความผิดและให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง
ส�ำหรับผู้ป่วยสมองเสือ่ มสามารถท�ำหนังสือแสดง
เจตนาตามมาตรา 12 โดยผู้ป่วยต้องรู้สึกตัวดี สามารถ
แสดงความเข้าใจถึงภาวะของโรคที่เป็นอยู่และความเป็น
ไปของโรคในระยะสุดท้าย เมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระยะสุดท้าย
ผู้พทิ กั ษ์ หรือผู้อนุบาลต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามความ
ประสงค์ของผู้ป่วย โดยแจ้งความประสงค์และชนิดของ
การรักษาทีผ่ ปู้ ว่ ยไม่ตอ้ งการแก่ทมี สุขภาพทีด่ แู ลรักษาเพือ่
จัดการการแสดงเจตนาของผู้ป่วย
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เมื่อผู้ป่วยอารมณ์สงบ แล้วจึงชักชวนให้ท�ำกิจกรรมใหม่
กรณีศึกษาที่ 2 ผู้ป่วยชาย อายุ 72 ปี มารับการ
รักษาด้วยอาการหลงลืม สับสนทิศทางขีจ่ กั รยานกลับบ้าน
ไม่ถกู บุตรชายและบุตรสาวสลับกันพาผูป้ ว่ ยมาตรวจตาม
นัดที่คลินิกความทรงจ�ำ บุตรสาวเป็นผู้มีความรู้เรื่องการ
ดูแลผู้ป่วย ระหว่างการมาตรวจตามนัด หลังตรวจเสร็จ
บุตรชายพาผู้ป่วยไปรับยาที่ตึกผู้ป่วยนอก ระหว่างรอรับ
ยาได้ฝากผู้ป่วยกับพยาบาลหน้าห้องตรวจตึกผู้ป่วยนอก
พยาบาลเห็นลักษณะผู้ป่วยภายนอกดูปกติ ให้ผู้ป่วยนั่ง
รอที่เก้าอี้หน้าห้องตรวจแล้วไปท�ำงานต่อ ญาติไปรับยา
ประมาณ 15-20 นาที กลับมาพบว่าผูป้ ว่ ยสูญหายไม่ทราบ
ว่าเดินไปไหน
ประวัติส่วนตัว: ส�ำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 อาชีพเดิมค้าขาย อาศัยกับบุตรชาย บุตรสะใภ้
หลาน รวม 4 คน บ้านที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
การประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพ ภาวะสมอง
MMSE Thai version 2002 = 16 คะแนน (จบการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) คะแนน ≤ 17 แปลผลว่า มีภาวะ
สมองเสือ่ ม กิจวัตรประจ�ำวันขัน้ พืน้ ฐาน Chula ADL index
= 20 คะแนน แปลผลว่า ผู้ป่วยปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันได้
กิจวัตรประจ�ำวันทีส่ ลับซับซ้อน Lawton IADL = 3 คะแนน
แปลผลว่า มีภาวะพึ่งพิงปานกลาง
การวินิจฉัยโรค อัลไซเมอร์ (Alzheimer [AD])
วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายของผู้ป่วยตาม
อาการ ผูป้ ว่ ยสมองเสือ่ มชนิดอัลไซเมอร์ ระยะกลาง ความ
จ�ำลดลง (คะแนน MMSE 16 คะแนน) มีปญ
ั หาเรือ่ งทิศทาง
จ�ำเส้นทางกลับบ้านไม่ได้ ระหว่างมารับการรักษาที่โรง
พยาบาลมีภาวะเดินเร่ร่อน (Wandering) เดินออกไปอย่าง
ไร้จุดหมาย หลงทางกลับบ้านไม่ถูก
ประเด็นปัญหาทางกฎหมาย คือการรับผิดทาง
อาญา กรณีประมาทเป็นเหตุให้ผู้ป่วยสูญหาย ซึ่งอาจ
ประสบอุบตั เิ หตุ หรือเสียชีวติ จากการเดินเร่รอ่ นแล้วสูญหาย
โดยองค์ประกอบความผิดของการปล่อยปละละเลย

กรณีศึกษา
กรณีศึกษาที่ 1 ผู้สูงอายุชาย อายุ 77 ปี รูปร่าง
ผอมสูง โรคประจ�ำตัว ความดันโลหิตสูง มีประวัติ 4 ปี
ก่อน ลืมของที่ต้องการหยิบ อาการลืมมากขึ้น หงุดหงิด
อารมณ์ร้อน รอคอยอะไรไม่ได้ เวลาหงุดหงิดจะท�ำร้าย
ทุบตีคนที่อยู่ใกล้ ประวัติส่วนตัว: ส�ำเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 อาชีพครูโรงเรียนประถม อาศัยกับภรรยา
บุตรชาย บุตรสะใภ้ หลาน รวม 5 คน บ้านทีอ่ าศัยอยู่นอก
เขตเทศบาล
การประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพ ภาวะสมอง
MMSE Thai version 2002 = 20 คะแนน (≤ 22) ส�ำเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แปลผลว่า มีภาวะสมอง
เสื่อม ภาวะซึมเศร้า GDS = 4 คะแนน แปลผลว่ามีภาวะ
ซึมเศร้าเล็กน้อย กิจวัตรประจ�ำวันขั้นพื้นฐาน Chula ADL
index = 20 คะแนน (> 12) แปลผลว่าผู้ป่วยปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�ำวันได้ กิจวัตรประจ�ำวันทีส่ ลับซับซ้อน Lawton IADL
= 4 คะแนน (3-5) แปลผลว่ามีภาวะพึ่งพิงปานกลาง
การวินิจฉัยโรค อัลไซเมอร์ (Alzheimer [AD])
วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายของผู้ป่วยตาม
อาการ ผูป้ ว่ ยสมองเสือ่ มชนิดอัลไซเมอร์ ระยะแรกถึงระยะ
กลาง ความจ�ำแย่ลง มีปัญหาของหายเนื่องจากจ�ำของที่
วางไม่ได้ ปัญหาการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันที่ซับซ้อน
อารมณ์ร้อนหงุดหงิด รออะไรไม่ได้ มีพฤติกรรมท�ำร้าย
ร่างกายผู้อ่นื
ประเด็นปัญหาทางกฎหมาย คือการรับผิดทาง
อาญา กรณีผ้ปู ่วยท�ำร้ายร่างกายผู้อนื่ ทีอ่ ยู่ใกล้ แต่ไม่ครบ
องค์ประกอบความผิดของการกระท�ำ คือไม่เจตนาเพราะ
ไม่ประสงค์ต่อผลให้ผ้อู นื่ ได้รบั บาดเจ็บแก่กาย ทีมสุขภาพ
ทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยรายนี้ ควรจัดเวลาให้ผปู้ ว่ ยมาใกล้เวลานัดเพือ่
ลดระยะเวลาการรอคอยและลดอารมณ์หงุดหงิด ให้ขอ้ มูล
แก่ผู้ดแู ลระมัดระวังผู้ป่วยท�ำร้ายร่างกายผู้อนื่ กรณีผ้ปู ่วย
หาของไม่พบให้ชว่ ยหา และเบีย่ งเบนความสนใจ การดูแล
กิจวัตรประจ�ำวัน หลีกเลีย่ งการท�ำกิจกรรมทีผ่ ปู้ ว่ ยต่อต้าน
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(ป.อาญา มาตรา 373) คือ มีหน้าทีต่ ามกฎหมายหรือตาม
สัญญาต้องดูแลคนป่วยเจ็บ กายพิการ หรือจิตพิการ และ
ปล่อยปละละเลยในการดูแล จากกรณีศกึ ษานี้ พยาบาล
ตึกผูป้ ว่ ยนอกไม่ได้ประมาทปล่อยปละละเลยผูป้ ว่ ย เนือ่ งจาก
ไม่ทราบว่าเป็นผูป้ ว่ ยสมองเสือ่ ม ซึง่ ตามวิสยั และพฤติการณ์
ของพยาบาล ถ้าทราบว่าผูป้ ว่ ยเป็นโรคสมองเสือ่ มมีปญ
ั หา
เดินเร่ร่อน จะเฝ้าระวังไม่ให้ผู้ป่วยเดินไร้จุดหมายออกไป
นอกห้องตรวจ และแนะน�ำให้มีญาติอยู่กับผู้ป่วยตลอด
เวลา
กรณีศกึ ษานี้ มีการติดตามผูป้ ว่ ยประมาณ 2 ชัว่ โมง
พบผู้ป่วยใต้สะพานห่างจากโรงพยาบาลประมาณ 500
เมตร ดังนัน้ เพือ่ ป้องกันปัญหาสูญหาย ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทุกสาขาควรจัดให้มีระบบป้องกันการพลัดหลงสูญหาย
ให้ข้อมูลกับญาติผ้ปู ่วย ให้ใช้สญ
ั ลักษณ์/ติดป้าย ปักเบอร์
โทรศัพท์/ข้อมูลทีเ่ สือ้ หรือการใช้อปุ กรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์

ให้ผู้พบเจอสามารถติดต่อญาติได้ มีการเพิม่ การเฝ้าระวัง
การสูญหายของผู้ป่วยสมองเสือ่ มขณะมารับการรักษาใน
โรงพยาบาล และเขียนบันทึกอาการผู้ป่วยในบันทึกการ
รักษา หรือบันทึกทางการพยาบาลให้ครอบคลุม ครบถ้วน

บทสรุป

บทความทางวิชาการนี้มุ่งให้ความรู้ทางกฎหมาย
ในประเด็นความรับผิดทางกฎหมายอาญา ความสามารถ
ของผู้ป่วยสมองเสือ่ มตามกฎหมายแพ่ง การท�ำพินยั กรรม
และกฎหมายในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวติ เพือ่
สร้างความตระหนักแก่บคุ ลากรสาธารณสุข ให้นำ� ความรู้
มาใช้ในการวางแผนดูแลผูป้ ว่ ยสมองเสือ่ ม และช่วยพิทกั ษ์
สิทธิให้แก่ผู้ป่วย และผู้ดูแลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ต่อไป
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