
สมองตาย-----นิยามการตายที่กฎหมายจีนยังไม่ยอมรับ 
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ปัญหาส าคัญอย่างหนึ่งในวงการนิติศาสตร์คือการนยิามว่าสภาพบุคคลนัน้เริ่มตน้และส้ินสภาพเมื่อใด ในกฎหมายจีน

ไมไ่ด้ก าหนดท้ังสองไว้อย่างชัดเจน แต่ตามธรรมเนียมปฏิบัตแิลว้แพทยม์ีอ านาจในการตัดสินว่าชีวิตนัน้จบลงเมื่อใด ในอดตี

มนษุย์นยิามตรงกันว่าการส้ินลมหายใจคือการตาย ต่อมามีการพบหลักฐานทางโบราณคดีภาพผนังถ้ าท่ีคนหนึ่งก าลังแทงหอกไป

ท่ีต าแหนง่หวัใจของอีกคนหนึ่ง ภาพนีแ้สดงให้เห็นว่ามนษุยย์คุโบราณเข้าใจว่าหวัใจคือส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดของร่างกาย การ

ท าลายหัวใจก็คือการปลิดชีพฝ่ายตรงข้าม นั่นหมายความว่า ถ้าหากหัวใจหยดุเต้นก็หมายถึงการตายนัน่เอง  

ในช่วงก่อนยคุ 80 หลายๆประเทศนิยามการตายว่าหมายถึงการท่ีหัวใจหรือชีพจรหยุดเคลื่อนไหว หรือในหลัก

กฎหมายต่างประเทศนั้นนยิามการตายว่า “การยุติการท างานของหวัใจและปอดอย่างถาวรไม่สามารถคืนสภาพได”้ 

(“irreversible cessation of heart and lung function”)  แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทยพ์ฒันาก้าวหน้า หากหัวใจตวัเอง

หยดุเต้นหรือร่างกายหายใจด้วยตวัเองไมไ่ด ้ ผู้ป่วยสามารถเปลี่ยนไปใช้หวัใจคนอื่น หวัใจเทียมหรือใช้เครื่องช่วยหายใจได ้

ความก้าวหน้าเหล่านี้คือต้นตอของเรื่องปวดหวัในวงการนติิศาสตรน์ั่นเอง เพราะเราไม่สามารถระบุไดว้่า คนท่ีนอนใส่

เครื่องช่วยหายใจอยู่บนเตียงนั้น สรุปแล้วเป็นคนตายหรือไม่ ในหลายๆกรณีคนเหล่านี้ก็ไม่เคยฟื้นขึน้มาอีกเลย  

ราวยุค 70 เริ่มมคีนเสนอความคดิเรื่อง “ภาวะสมองตาย” โดยผลวิจยับอกว่า เมื่อสมองตาย (ในท่ีนี้หมายถึงก้านสมอง

เป็นหลัก) ก็จะไม่สามารถฟืน้หรือรักษาให้ดขีึ้นมาได้  การใส่ท่อช่วยหายใจ และการใช้เครื่องช่วยหายใจ จะยงัช่วยให้หวัใจ

ท างานต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง ในทางปฏิบัติแพทย์กจ็ะยุติการช่วยชีวิตผู้ป่วยเพื่อปล่อยให้ตายอย่างสงบ โดยยดึจากเกณฑ์คือ ต้อง

ไมม่ีการเคลื่อนไหวใดๆได้เอง ต้องไมม่ีรีเฟลกซ์ของแกนสมอง ไม่สามารถหายใจได้เอง เงื่อนไขเหล่านี้จะต้องไมม่ีการ

เปลี่ยนแปลงตลอด 24 ช่ัวโมงของการวินจิฉยั (ในไทยยดึหลักปฏบัิติ12 ช่ัวโมง)  แต่ในทางกฎหมายยังถกเถียงอยู่เรื่อยมาว่าการ

ตายทางการแพทย์เช่นนี้ ควรจะถือว่าเป็นการตายทางกฎหมายดว้ยหรือไม ่ เพราะหากทางกฎหมายไมย่อมรับว่าเป็นการตายดว้ย

โดยถือว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่ ก็จะท าใหแ้พทย์เส่ียงต่อการถูกกล่าวหาว่ากระท าการท่ีมีโทษรุนแรงคือความผดิฐานฆ่าผู้อืน่โดย

เจตนา   

ท้ังนี้การยอมรับภาวะสมองตาย คอืการเลื่อนเวลาตายให้เรว็ขึน้ เพราะหากก้านสมองเสียสภาพการท างาน ผู้ป่วยยัง

สามารถมีชีวิตได้อีก 7-14 วัน ซ่ึงจะมผีลกับข้อพพิาทท้ังในทางแพ่งและทางอาญาต่างๆมากมาย โดยเฉพาะเรื่องมรดกและ

ประกันภยั แตม่มุมองส่วนใหญก่็เห็นว่า การท่ีกฎหมายยอมรับภาวะสมองตายให้เป็นเกณฑ์ในการประกาศการตายนั้นจะเกิด

ประโยชนม์ากกว่า เช่น การมองว่า การยืดระยะสุดท้ายออกไปไม่กีว่นัไม่ไดม้ีความหมายอะไร แต่กลับจะเป็นการส้ินเปลือง

งบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของทางฝ่ายรัฐหรือฝ่ายเอกชน หรืออาจจะเป็นเหตุผลทางด้านสิทธิมนุษยชนท่ีว่าการใส่เครื่อง
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หายใจต่อไปนั้นเกิดความทุกขเวทนามากกว่าจะเกิดประโยชนแ์กบุ่คคลนั้นเอง และกระทบต่อศักดิศ์รีความเป็นมนษุย์ การปล่อย

ให้เขาหมดสภาพบุคคลไปน่าจะเหมาะสมยิ่งกว่า หรือจะเป็นเหตผุลด้านการปลูกถ่ายอวยัวะ เพื่อน าอวยัวะจากผู้ท่ีมีอาการสมอง

ตายไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยท่ีรอการรักษา เนื่องจากการน าอวัยวะจากผู้ท่ีอยูใ่นอาการสมองตายไปใช้มีโอกาสส าเร็จสูง อีกท้ัง

อวยัวะบางอย่าง เช่น หัวใจ ไม่สามารถย้ายจากบุคคลท่ีตายดว้ยนยิามหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจได้  

ภาวะสมองตายไม่เพยีงได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ ในช่วงยคุ 80-90 ถือเป็นยุคทองแหง่การร่างกฎหมายรับรอง

ภาวะสมองตาย ปัจจุบันในวงการกฎหมายมากกว่า 80 ประเทศได้ออกกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะสมองตายโดยสามารถแบ่งได้

เป็นสามกลุ่มคือ  1. กลุ่มประเทศท่ีระบุในกฎหมายว่าภาวะสมองตายเป็นเกณฑ์ก าหนดการตาย เช่น ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส และ

สหรัฐอเมริกา 33 รัฐ 2. กลุ่มประเทศท่ีไมไ่ด้ออกกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรยอมรับภาวะสมองตาย แตแ่พทยค์ลินิกมีสิทธิใช้

ภาวะสมองตายเป็นหลักฐานในการประกาศการตายของผู้ป่วย เช่น เยอรมนั อังกฤษ และไทย 3. กลุ่มประเทศท่ีมีการยอมรับ

ภาวะสมองตายเฉพาะในวงการแพทย์เท่านั้น แตไ่ม่สามารถใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได ้เช่น จีน 

วงการแพทย์ประเทศไทยใช้เวลาต่อสู้กว่า 20 ปี ในการสนับสนุนใหม้ีการรับรองภาวะสมองตาย ถึงแมจ้ะไมไ่ดม้ีการ

ระบุในตัวบทกฎหมายโดยตรงแต่ก็มีการออก พ.ร.บ. สุขภาพแหง่ชาติ พ.ศ.  2550 มาตรา 12 กล่าวว่า “บุคคลมีสิทธิท าหนังสือ

แสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชวีติตน หรือเพื่อยุติการทรมาน

จากการเจ็บป่วยได”้  หรือก็คือการท า Living Will พ.ร.บ.ฉบับนี้ก็คือการยอมรับภาวะสมองตายนัน่เอง 

วงการแพทยข์องจนีได้เริ่มต้นใหค้วามสนใจกับภาวะสมองตายตั้งแตย่คุปี 80 และมีการเริ่มตน้สนับสนุนใหม้ีการใช้

ภาวะสมองตายเป็นเกณฑ์ก าหนดการตาย รัฐบาลไดร้วบรวมผู้เช่ียวชาญมาวิจยัและก าหนดมาตรฐานในการวินจิฉยัภาวะสมอง

ตาย รวมถึงแนวทางในการร่างกฎหมายเบ้ืองต้นตั้งแต่ก่อนปี 2000 การร่างกฎหมายฉบับนี้จ าเป็นจะต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง

รอบคอบ เพราะการยอมรับภาวะสมองตายนัน้ขัดต่อหลักความคิดพื้นฐานของคนจีนในระดับหนึ่ง 

การใช้เกณฑ์ภาวะสมองตายจ าเป็นจะต้องท าให้คนในประเทศมีความรูแ้ละความเข้าใจมากกว่าในปัจจุบัน เพราะใน

ระยะเวลาเพยีงสั้นๆ การท่ีญาติเห็นผู้ป่วยยงัใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่บนเตียง หัวใจยังเต้นได้ ท่ีเดิมทีนั้นก็ยังถือว่าเป็นบุคคลท่ีมี

ชีวิต มาวนัหนึง่กลับถูกหลักการความคิดและกฎหมายของโลกตะวันตกประกาศว่าเป็นคนตาย เป็นเรื่องท่ียอมรับไดย้าก อีกท้ัง

การร่างกฎหมายฉบับนี้มจีุดเริม่ตน้จากวงการปลูกถ่ายอวยัวะ คนจนีส่วนหนึ่งเกรงว่ากฎหมายยอมรบัภาวะสมองตายจะถูกใช้ใน

การบีบบังคับให้ประกาศว่าสมองตายเพื่อการซ้ือขายอวยัวะ เพราะในสังคมจีนนั้นมคีดีท่ีเกิดขึ้นเพือ่แย่งอวยัวะมากมาย รวมถึง

ในช่วงสิบปีก่อนมมีาเฟยีเกาหลีใต้มาซ้ือขายอวยัวะใตด้ินในจีนจ านวนมาก ท้ังนี้ยังอาจรวมถึงการก่ออาชญกรรมอื่นๆโดยใช้

ประโยชนจ์ากกฎหมายฉบับนี้ก็เป็นได้ หรือหากพจิารณาจากสภาพจติใจของผู้ป่วย อาจเกิดกรณีท่ีแพทยไ์ด้รับผลประโยชนจ์าก

การย้ายอวยัวะของเขาไปให้อีกคนหนึ่ง ผู้ป่วยคนนั้นอาจไมไ่ด้รบัการรักษาอย่างถูกต้อง แลว้ไดร้ับสายตาเย็นชาจากแพทย์ท่ีรอ

ให้เขาตายเท่านั้น นอกจากนี้คนจนีท่ัวไปยังมคีวามเข้าใจผิดอยูว่่า ประเทศจีนต้องการร่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อลดงบประมาณด้าน



สาธารณสุขจ านวนมากต่อปีท่ีใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ป่วยประเภทนี ้ ท าให้คนจีนรู้สึกว่าการยอมรับภาวะสมองตายเพื่อประหยดั

งบประมาณ คือการไม่รับผิดชอบต่อชีวิตๆหนึ่ง ซ่ึงขัดต่อหลักมนุษยธรรม  

ในปี 2002 การร่างกฎหมายฉบับนี้ยังสะดุดกับความไมน่่าเช่ือถือในหลักเกณฑ์วนิิจฉยัภาวะสมองตาย หลังจากเกิด

กรณี “หลิวฮ่ายลว่อ” หลวิฮ่ายลว่อเป็นผู้ประกาศข่าวหญิงท่านหนึ่งเดินทางไปเท่ียวลอนดอนกับเพื่อนอีกสองคน เคราะห์ร้าย

ประสบอุบัติเหตุรถไฟตกรางท าให้เพื่อนท้ังสองเสียชีวติ ส่วนตัวเองไดร้ับการช่วยเหลืออย่างเร่งดว่นสามารถต่อลมหายใจได้ทัน 

ต่อมาทางแพทย์ชาวอังกฤษประกาศว่าเป็นผู้เสียชีวิต โดยยึดหลักภาวะสมองตาย แต่ทางพ่อแมข่องหลิวฮ่ายลว่อไม่สามารถรับ

การตัดสินแบบนี้ได้ จงึเรียกร้องใหม้ีการน าแพทย์จนีมาร่วมวินจิฉัย มีการเชิญแพทย์ท่านนึงจาก รพ.ซวนอู่ กรงุปักก่ิง บินไป

วินจิฉยัท่ีลอนดอน แพทยจ์ีนระบุว่า หลิวฮ่ายลว่อยงัไม่ได้อยู่ในภาวะสมองตาย พร้อมท้ังแนะน าใหม้ีการเปลี่ยนหมอนของผู้ป่วย

ให้สูงขึน้ ต่อมามีการน าตวัหลวิฮ่ายลว่อมารักษาในปักก่ิง ปัจจุบันหลิวฮ่ายลว่อไดฟ้ืน้ตัวและกลับมาท าหน้าท่ีพิธีกรในช่อง

โทรทัศน์เฟิ่งหวงได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว 

กรณีนี้ท าให้ชาวจีนรู้สึกว่า การตัดสินดว้ยเกณฑ์สมองตายนั้นไมไ่ด้ตดัสินได้โดยตรง เห็นได้ชัด เหมือนอย่างการ

ส้ินลมหายใจและสภาวะหัวใจหยดุเต้น ท าให้ผลจากการตัดสินนั้นไมแ่ม่นย า 100% ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแพทย์ผูว้ินจิฉยั 

ถ้าหากเป็นเช่นนี้ก็คงยากต่อการยอมรับความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ 

 นอกจากนี้ปัจจุบันเทคโนโลยีการแพทย์ของจีนพัฒนามาก การปลูกถ่ายอวัยวะประสบความส าเร็จและได้รับการ

ยอมรับจากนานาชาติ แตจุ่ดเดน่ท่ีสุดอยู่ท่ีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดท่ีถูกกว่าทางแถบตะวันตกมาก ท าให้มีผู้ป่วยท่ีต้องการผ่าตัด

จ านวนมากแฝงเข้ามาในประเทศจีนในคราบของนักท่องเท่ียว ในจุดนีจ้ีนถือว่าท าให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหาย หากมีการ

ออกกฎหมายยอมรับภาวะสมองตายจริง จะมผีู้เข้ามาประเทศจีนเพื่อท าการปลูกถ่ายอวยัวะราคาถูกมากขึ้น จนีจ าเป็นจะต้องมี

มาตรการรับมือกับประเด็นดังกลา่วด้วย 

 เห็นไดว้่าการร่างกฎหมายฉบับนี้จ าเป็นจะต้องระมดัระวังและรอบคอบเป็นอย่างมาก ปัจจุบันถ้าหากจะมีกฎหมาย

รับรองภาวะสมองตายออกมาจริง ข้อสรุปของวงการแพทยแ์ละกฎหมายจะออกมาในรูปแบบดังต่อไปนี้ 

1. จะต้องค านึงถึงสถานการณต์อนนั้นของประเทศจีน ดังนัน้จะมีการใช้ท้ังทฤษฎีเก่าคือการหยุดหายใจและการหยดุ

การท างานของหัวใจ ควบคู่กับทฤษฎใีหมค่ือภาวะสมองตาย 

2. ในกรณีท่ีแพทย์ประกาศการตายด้วยเกณฑ์ภาวะสมองตายแลว้ สามารถยุติการรักษาท้ังหมดได ้ ท้ังนี้มีกรณยีกเว้น

ท่ีสามารถรับการรักษาต่อได้ คือ หากต้องการน าร่างกายของผู้ตายจากภาวะสมองตายไปใช้ในการปลูกถ่ายอวยัวะ 

หรือในกรณีผู้ตายเป็นเพศหญิงแล้วตั้งครรภ์ จะต้องให้การช่วยเหลือจนกว่าเด็กจะคลอดออกมา (เช่น กรณีภาวะ

สมองตายของผู้ป่วยท่ีเสฉวน) 



3. จะต้องมีการก าหนดจ านวนแพทย์ในการวินจิฉยัภาวะสมองตายมากกว่าหนึ่งคน เช่น สหรัฐอเมริกาใช้ระบบ

แพทย์สองคน อิตาลีใช้ระบบแพทย์สามคน ท้ังนี้ความเหน็ของแพทย์ต้องเป็นเอกฉันท์ ไม่สามารถเป็นระบบเสียง

ข้างมาก หรือประชุมลงความเหน็ได้ 

4. จะต้องมีการก าหนดบุคคลท่ีห้ามมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวินจิฉยัภาวะสมองตาย เช่น แพทย์ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการปลูก

ถ่ายอวยัวะ สมาชิกครอบครวัของผู้ป่วย แพทย์ท่ีมีประวัติท างานผิดพลาด เป็นต้น 

5. จะต้องมีการจัดตั้งสภาจรยิธรรมทางการแพทย์อย่างจริงจังมาจัดการ ควบคมุ ดแูลเรื่องภาวะสมองตายให้เป็นไป

อย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

 ถึงแมย้คุทองแห่งการร่างกฎหมายรับรองภาวะสมองตายจะผ่านพน้ไปแล้ว แตข่้อถกเถียงและประเด็นปัญหาต่างๆท่ี

เกิดขึ้นจากภาวะสมองตายยังมีอีกมากมาย ส าหรับประเทศจีน หลงัจากวงการแพทยจ์ีนท่ีต่อสู้กับนักกฎหมายหวัอนรุักษ์นยิมมา

อย่างยาวนาน ปัจจุบันร่างกฎหมายฉบับนี้พร้อมท้ังเกณฑว์ินิจฉยัภาวะสมองตายได้ถูกส่งใหแ้ก่สภาประชาชนจีนแลว้ ในปีนี้สภา

ปรึกษาการเมืองแห่งชาตกิ็ไดม้ีการเรียกร้องใหม้ีการเร่งออกกฎหมายฉบับนี้ออกมา ดงันั้นวงการแพทยจ์ีนเหลือเพยีงแต่นับวนั

รอท่ีสภาประชาชนจีนจะอนมุัติกฎหมายฉบับนี้ออกมา  

 

 

 

 


