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สิทธิปฏิเสธกำรรักษำ
เมื่อควำมตำยคือทำงเลือก
ของศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์

‘

การขอตายอย่างสงบ’ เป็นพืน้ ทีส่ ว่ นบุคคลทีไ่ ม่ ได้พวั พันกับกฎหมายมากมาย และไม่เคย
เป็นประเด็นถกเถียงในสังคมไทยมาก่อน จนกระทั่งหลังการเกิดขึ้นของ พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 เมือ่ มาตรา 12 ของกฎหมายนีร้ ะบุถงึ การขอตายทีเ่ กาะเกีย่ วกับ ‘สิทธิ’
เป็นการตายอย่างสมศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์โดยปราศจากสายระโยงระยาง หรือนอนแน่นงิ่
เป็นผักบนเตียง เป็นทางเลือกที่กฎหมายยอมรับ แต่มาตรานี้ก็สร้างความหวั่นไหวต่อ
บุคลากรทางการแพทย์จา� นวนหนึง่ ว่า กติกาใหม่นสี้ มุ่ เสีย่ งต่อการผิดจรรยาบรรณและน�าพา
ตัวเองให้ติดคุกติดตะราง กลายเป็นข้อถกเถียงหลักของความขัดแย้งเรื่องสิทธิการตาย

เมื่อความตาย
คือทางเลือก
ประมำณปี 2545 ระหว่ำง
กำรยกร่ำงพ.ร.บ.สุขภำพแห่งชำติ
มำตรำว่ำดด้วยสิทธิปฏิเสธกำรรักษำ
ถูกอภิปรำยอย่ำงกว้ำงขวำงในหมู
งงในหมู่
สมำชิก สภำผูผู้ แทนร ำษฎร ฝ่ ำ ยที่
เห็นด้วยอ้ำงประเด็นสิทธิของผู้ป่วย
ขณะทีฝ่ ำ่ ยยไม่เห็นด้วยหยิบยกข้ออ้ำง
เรือ่ งจรรยำบรรณแพทย์ และผูป้ ว่ ย
ไม่ควรเป็นผูต้ ดั สินใจเพียงฝ่ำยเดียว
โดยขำดดุ ล ยพิ นิ จ ของแพทย์ แ ละ
ควำมเห็นของญำติพี่น้อง เพรำะจะ
สร้ำงควำมยุ่งยำกตำมมำ
นำยแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
รัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงสำธำรณสุข
ในขณะนั้น แสดงท่ำทีต่อประเด็นนี้
ว่ำ กำรให้
รรให้สิทธิผู้ป่วยเลือกตำยได้
ย
ยได้
ถู ก ต้ อ งตำมหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน

แต่มีปัญหำใ
ำ นทำงปฏิบัติและสำมำรถใช้ ได้เฉพำะบำงกรณี เช่น ผู้ป่วยที่
ำใ
ร่ำงกำยไม่มีปฏิกิริยำำใดๆ แล้ว จึงควรให้ผู้ป่วยจำกไปอย่ำงสงบ ส่วนกรณี
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคร้ำยแรง แพทย์ตอ้ งพิจำรณำว่ำกำรปล่อยให้ผปู้ ว่ ยเลือกตำย
มีควำมเหมำะสมหรือไม่1
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ค� ำ อธิ บ ายของฝ่ า ยที่ เ ห็ น ด้ ว ย ระบุ ว ่ า ใน
ต่ า งประเทศได้ ให้ สิ ท ธิ ท� ำ นองนี้ แ ก่ ป ระชาชน เช่ น
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทมี่ กี ฎหมายรองรับสิทธิการตาย
มาตั้งแต่ปี 2530 ท�ำให้ผู้ป่วยอาการหนักมักเดินทาง
ไปใช้บริการจากองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสงค์
จะตายอยู่เป็นประจ�ำ
หรือมลรัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐฯ เมือ่ ปี 2545
มีการออกกฎหมายอนุญาตให้แพทย์สั่งจ่ายยาช่วยให้
ถึงแก่ความตายแก่ผู้ป่วยวาระสุดท้ายและประสงค์จะ
ตาย ซึง่ ศาลฎีกาสหรัฐฯ พิพากษายอมรับว่า รัฐบัญญัติ
เรือ่ งการตายอย่างมีศกั ดิศ์ รี (Death with Dignity Act)
นั้นเป็นสิ่งที่แพทย์ท�ำได้2
สมาคมแพทย์ โลก (The World Medical
Association) เสนอว่า การช่วยให้ผปู้ ว่ ยตายอย่างสงบ
(euthanasia) มีข้อพึงพิจารณา 3 ประการ คือ ผู้ป่วย
อยู่ ในภาวะเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัส เป็นสิทธิ
ส่วนบุคคลของผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งการยุตชิ วี ติ และผูป้ ว่ ยไม่ควร
ถูกบังคับให้ยืดชีวิตออกไปในสภาพที่ช่วยตนเองไม่ ได้
และไร้การรับรูท้ างสมอง ทัง้ นี้ การช่วยจากแพทย์ทำ� ได้
2 รู ป แบบคื อ การช่ ว ยให้ ผู ้ ป ่ ว ยที่ สิ้ น หวั ง ได้ ต าย
อย่างสงบ (Active Euthanasia) กับการปล่อยให้ผปู้ ว่ ย
ตายไปเองอย่างสงบ (Passive Euthanasia)3
แต่สำ� หรับ สิทธิในการปฏิเสธการรักษา (Right
to Refuse Medical Treatment) นัน้ หมายถึงบุคคล
มีสิทธิแสดงเจตจ�ำนงที่จะรักษาหรือปฏิเสธการรักษา
ในวาระสุดท้ายของชีวิต เนื่องจากเทคโนโลยีที่รุดหน้า
ในปัจจุบันสามารถยื้อความตายไว้ ได้ แต่บางครั้งต้อง
แลกด้วยพันธนาการจากเครื่องมือทางการแพทย์ และ
ค่าใช้จา่ ยมหาศาล ผูค้ นจ�ำนวนไม่นอ้ ยคิดว่านีม่ ิใช่รปู แบบ
การตายที่มีศักดิ์ศรีสมกับความเป็นมนุษย์ การปฏิเสธ
จึงถือเป็นสิทธิประการหนึ่งที่จะธ�ำรงความเป็นมนุษย์
ไว้ก่อนตาย4
ที่จริงแล้ว ในประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลชัดเจน จะมีแบบฟอร์มการรักษาพยาบาล
ซึ่งผู้ป่วยต้องกรอก หนึ่งในนั้นคือ การแสดงเจตจ�ำนง
ไม่ยอมรับการรักษา หากตกอยู่ ในสภาพที่ป่วยจนหมด
หนทางเยียวยาแล้ว หรือที่เรียกกันว่า DNR (Do Not
Resuscitate) โดยหากผู้ป่วยมีค�ำสั่ง DNR ไว้ แพทย์

ต้องหยุดการกระท�ำที่จะเป็นการยื้อชีวิต เพราะต้อง
เคารพการตัดสินใจของผูป้ ว่ ยทีม่ ี ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้า ซึ่งก็คือ การท�ำพินัยกรรมก่อนตาย (Living
Will) ว่าขอใช้ “สิทธิการตาย” ตามที่กฎหมายรับรอง
ห้ามแพทย์ละเมิดสิทธินี้ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร5

มรณสติ ศาสนาพุทธยอมรับ
การเตรียมตัวตาย
ที่น่าสังเกตคือ ประเด็นเรื่อง ‘สิทธิ’ กลับไม่ ใช่
แกนหลักของการถกเถียงมากมายนักในสังคมไทย ทัง้ นี้
อาจเป็นเพราะ ‘สิทธิ’ เป็นแนวคิดของตะวันตก ผ่าน
การถกเถียงจนตกผลึกและยอมรับทั่วไปว่าเป็นสิทธิ
พืน้ ฐานประการหนึง่ ของมนุษย์ ประเทศไทยรับเอาแนวคิด
นี้ ม าผลั ก ดั น โดยกลุ ่ ม แพทย์ ที่ มี แ นวคิ ด ปฏิ รู ป ระบบ
สาธารณสุขและมีเครือข่ายผู้ป่วยคอยให้การสนับสนุน
ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ อี ก ประการอาจเป็ น อิ ท ธิ พ ลของ
ศาสนาพุทธที่มิได้มีมุมมองด้านลบต่อสิทธิการตาย เช่น
แนวคิดของศาสนาคริสต์หรืออิสลามที่ถือว่าชีวิตมนุษย์
เป็นของพระเจ้า ดังนั้น มนุษย์จึงไม่มีสิทธิท�ำลายชีวิต
ตนเอง ตรงกันข้าม ศาสนาพุทธกลับให้ความส�ำคัญ
ต่อการเตรียมตัวตายอย่างสงบ สอดคล้องกับค�ำสอน
เรื่ อ งมรณสติ ที่ พ ระไพศาล วิ ส าโล เจ้ า อาวาส
วัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ เคยกล่าวว่า
“เรื่องนี้ ในทางศาสนาไม่ถือว่าผิด เพราะคนที่
เขารู้ว่าจะต้องตายแล้ว ก็ ไม่อยากจะยื้อชีวิต อาจารย์
พุทธทาสท่านก็ปฏิเสธไม่ขอรักษา เพราะท่านก็อายุ
87 ปีแล้ว ท่านอยากมรณภาพอย่างเป็นธรรมชาติ
เรื่องแบบนี้ ในสมัยก่อนพอใครรู้ว่าตนเองจะต้องตาย
ก็ ไม่กินยา ไม่กินข้าว กินแต่น�้ำ มีแบบนี้เยอะ เพราะ
ไม่ ต ้ อ งการยื้ อ ถ้ า คิ ด ว่ า ไม่ ไ หวแล้ ว ท่ า นพุ ท ธทาส
เรียกว่า ‘ไม่หอบสังขารหนีความตาย’ และก็ ไม่ ใช่เป็น
การฆ่าตัวตาย แต่เป็นการปล่อยวางและตายอย่าง
เป็นธรรมชาติ”6
ผลการส�ำรวจของศูนย์ประชามติ สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เมื่อปี 2545
ว่าด้วยเรื่องการุณยฆาตและสิทธิการตาย พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 45 เห็นด้วยกับการออกกฎหมายสิทธิ
การตายอย่างมีศักดิ์ศรี ร้อยละ 16.7 ไม่เห็นด้วย และ
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ร้อยละ 38 ไม่ทราบกฎหมายนี้ เมื่อแยกตามอาชีพ
พบว่ากลุ่มที่เห็นด้วยกับกฎหมายเป็นแพทย์ถึงร้อยละ
54.57
เหตุนี้ แกนแห่งการถกเถียงจึงอยูท่ ถี่ อ้ ยค�ำ จรรยา
บรรณทางการแพทย์ และข้อกฎหมาย

เป็นลายลักษณ์อกั ษรหรือใช้แบบฟอร์มตามกฎกระทรวง
ก็ ได้ โดยต้องมีเลขที่บัตรประชาชน ลายมือชื่อ ชื่อนามสกุ ล บุ ค คลใกล้ ชิ ด วั น เดื อ นปี ที่ ท� ำ หนั ง สื อ
และพยาน ซึง่ อาจเป็นบุคคลใกล้ชดิ ญาติ หรือพยาบาล
เนื้อหาในหนังสือระบุถึงวิธีที่ ไม่ต้องการให้ ใช้รักษาใน
วาระสุดท้าย และสามารถแสดงเจตนาขอกลับบ้าน
การแสดงเจตจ�ำนงที่จะปฏิเสธการรักษา เมื่อวาระสุดท้ายก�ำลังจะมาถึงได้8
ทว่า ประเด็นสิทธิปฏิเสธการรักษาเพื่อขอตาย
หลังจากยืดเยื้อมาหลายปี ในที่สุด ร่าง พ.ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... ผ่านการเห็นชอบของสภา อย่างสงบ ไม่ ได้ลงเอยเรียบง่ายเช่นนี้
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550
แพทยสภาไม่มั่นใจข้อกฎหมาย
โดยระบุเรื่องสิทธิการตายไว้ ในมาตรา 12 ว่า
ภายหลังการประกาศกฎกระทรวง แพทยสภา
“บุคคลมีสิทธิท�ำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์
จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตาย ซึ่งคัดค้านเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2545 นายแพทย์ชุมศักดิ์
ในวาระสุดท้ายของชีวติ ตน หรือเพือ่ ยุตกิ ารทรมานจาก พฤกษาพงษ์ เลขาธิการและโฆษกแพทยสภาในขณะนั้น
กล่าวว่า แพทยสภาไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้ป่วยต้องการ
การเจ็บป่วยได้
ให้ยตุ กิ ารรักษา หากเป็นการเขียนพินยั กรรมล่วงหน้าว่า
การด� ำ เนิ น การตามหนั ง สื อ แสดงเจตนาตาม ไม่ต้องการให้ต่อเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องมือแพทย์
วรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ำ� หนด ต่างๆ ก็อาจท�ำได้ นายแพทย์ชุมศักดิ์ถึงกับให้ความเห็น
ในกฎกระทรวง
ว่า
เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติ
“ผมว่าเรื่องนี้ประเด็นอยู่ที่เงิน ถ้าไม่มี ใครจ่าย
ตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว มิให้ถือว่าการ ค่ารักษาพยาบาลให้ ก็ ไม่มีแพทย์ที่ ไหนอยากเหนี่ยวรั้ง
กระท�ำนัน้ เป็นความผิดและให้พน้ จากความรับผิดทัง้ ปวง” ให้ผปู้ ว่ ยคาเครือ่ ง เพราะไม่รจู้ ะส่งบิลไปเก็บกับใคร แม้แต่
ต่อมาได้มปี ระกาศส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ ผูป้ ว่ ยทีม่ หี ลักประกันสุขภาพก็ตาม รัฐยอมจ่ายให้ผปู้ ว่ ย
แห่งชาติ เรือ่ ง แนวทางการปฏิบตั งิ านของสถานบริการ ระดับหนึ่งเท่านั้น การจะอยู่หรือจะตายของคน ต่อไป
สาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข และ จะเป็นสองมาตรฐานที่เงินเป็นตัวก�ำหนด”9
เจ้าหน้าที่ของสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งออกตามกฎ
ค� ำ กล่ า วข้ า งต้ น ดู จ ะเป็ น การสนั บ สนุ น สิ ท ธิ
กระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด�ำเนินการตาม การตายแบบมุมกลับ เพราะงานวิจัยในสหรัฐฯ พบว่า
หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ค่ารักษาพยาบาลช่วง 6 เดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิตนั้น
ที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต มากกว่าค่ารักษาพยาบาลทีจ่ า่ ยมาทัง้ ชีวติ เสียอีก10 สิทธิ
หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. 2553
ปฏิเสธการรักษาจึงดูจะสมเหตุสมผลส�ำหรับคนไข้ที่
ประกาศดังกล่าวเป็นการวางแนวทางปฏิบัติการ ไม่ต้องการเป็นภาระแก่คนที่อยู่หลัง
แสดงเจตจ�ำ นงปฏิเ สธการรัก ษาของผู้ป่วย และให้
แพทยสภายั ง มี ค� ำ ถามต่ อ ว่ า กฎกระทรวงที่
บุคลากรสาธารณสุขท�ำตามความประสงค์ของผูป้ ว่ ยได้ ออกมาเกินขอบเขตอ�ำนาจที่ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
โดยไม่ต้องกังวลต่อผลทางกฎหมาย
มาตรา 12 บัญญัติ ไว้หรือไม่ และสามารถยกเว้ น
โดยผู ้ ที่ จ ะแสดงความประสงค์ ไ ม่ ต ้ อ งการ ความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวล
การรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิตต้องมีอายุครบ 18 ปี กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้ทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเกรง
มีสติสัมปชัญญะ ตัดสินใจด้วยตนเอง หากอายุต�่ำกว่า ว่ า จะท� ำ ให้ บุ ค ลากรทางการแพทย์ สุ ่ ม เสี่ ย งต่ อ
18 ปีต้องให้ผู้ปกครองตัดสินใจ การท�ำหนังสือจะเขียน การกระท� ำ ผิ ด กฎหมาย 11 แม้ ฝ ่ า ยผู ้ จั ด ท� ำ กฎหมาย
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จะชี้แจงว่า ข้อวิตกกังวลที่ว่านี้ ได้ผ่านการพูดคุยกับ
นักกฎหมายมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ตาม ก็ ไม่ ได้ท�ำให้ทาง
แพทยสภาสบายใจแต่อย่างใด
นายแพทย์วิสุ ท ธิ์ ลัจ ฉเสวี ผู้ ช ่ว ยเลขาธิ การ
แพทยสภา ถึงกับประกาศว่า “กฎหมายฉบับนี้ ไม่มสี ภาพ
บังคับ จึงไม่จำ� เป็นต้องปฏิบตั ติ าม หรือไม่กต็ อ้ งมีหน่วย
งานกลางทีร่ บั ผิดชอบคือ สช. (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ) ทีต่ อ้ งเก็บรวบรวมหนังสือแสดงเจตนา
ด้วย”12
ความขัดแย้งทางความคิดมีทที า่ จะบานปลายเมือ่
แพทยสภาขูว่ า่ จะฟ้องศาลปกครอง โดยมีแนวร่วมอย่าง
สหพันธ์ผปู้ ฏิบตั งิ านด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่ง
ประเทศไทย (สผพท.) และสมาพันธ์แพทย์ โรงพยาบาล
ศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (สพศท.) เสนอให้มีการแก้ ไข
กฎกระทรวงใน 4 ประเด็น คือ
1. การก� ำ หนดวาระสุ ด ท้ า ยของชี วิ ต ตาม
กฎกระทรวงเขียนไว้ค่อนข้างกว้างและอาจมีปัญหา
ในทางปฏิ บั ติ แพทยสภาขอเป็ น ผู ้ ก� ำ หนดนิ ย าม
ค�ำว่า วาระสุดท้าย ให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของ
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ โดยการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ราชวิทยาลัยต่างๆ มาหารือร่วมกัน
2. สถานที่ ในการท�ำหนังสือแสดงเจตนาฯ ซึ่ง
เดิมระบุให้ท�ำที่ ใดก็ ได้นั้น ควรก�ำหนดให้ท�ำในสถานที่
4 แห่ง คือ โรงพยาบาลที่คนไข้รักษาตัว ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ส�ำนักงานเขตหรือที่ว่าการ
อ�ำเภอ และส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
3. ตามตัวอย่างหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์
จะรับบริการสาธารณสุข ระบุให้แพทย์กรุณาหยุดบริการ
ซึง่ ในทางปฏิบตั คิ งไม่มแี พทย์คนใดกล้าด�ำเนินการเพราะ
เท่ากับท�ำให้ผู้ป่วยตาย
4. ต้องตัดค�ำว่า ‘กรุณาหยุดบริการ’ ออกไป
นายแพทย์สมั พันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา
กล่าวว่า เมื่อแพทย์ ได้ท�ำหัตถการใดแก่ผู้ป่วยแล้ว เช่น
การใส่เครื่องช่วยหายใจ แพทย์ ไม่สามารถด�ำเนินการ
ถอดเพื่อให้คนไข้ตายเร็วขึ้น เพราะแม้ ไม่ถอดคนไข้ก็จะ

เสียชีวติ อยูแ่ ล้ว การถอดเครือ่ งช่วยหายใจท�ำได้ 2 กรณี
เท่านั้น คือผู้ป่วยเสียชีวิต หรือผู้ป่วยอาการดีขึ้น
ทางแพทยสภายื น ยั น ว่ า จะด� ำ เนิ น การแก้ ไข
กฎกระทรวงและอาจรวมไปถึง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
โดยจะน�ำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ต่อไป13

สิทธิการตายมีผลบังคับใช้แล้ว
แต่ความขัดแย้งนี้ยังไม่จบ
ปัจจุบนั สิทธิทจี่ ะปฏิเสธการรักษาของผูป้ ว่ ยระยะ
สุดท้ายมีผลบังคับใช้แล้ว แต่อนาคต ยังไม่มี ใครคาดเดา
ได้ว่าเนื้อหากฎหมายจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร
ด้วยเหตุทเี่ บือ้ งหลังเรือ่ งนีม้ รี ากเหง้าจากความแตกต่าง
ของฐานคิดระหว่างแพทย์สองกลุม่ คือ แพทยสภาทีเ่ ป็น
หัวหอกในการคัดค้านสิทธิการขอตายอย่างสงบอย่าง
แข็งขัน น่าสังเกตว่า แพทยสภายุคปัจจุบันมีแนวโน้ม
มุ่งประโยชน์กลุ่มแพทย์เป็นส�ำคัญ และอาจเจือด้วย
การปกป้องผลประโยชน์ของแพทย์พาณิชย์ด้วย
ขณะที่ ก ลุ ่ ม แพทย์ ที่ ส นั บ สนุ น มาตรา 12 นี้
เป็นกลุ่มแพทย์ที่ร่วมผลักดัน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
มาตั้งแต่ต้น และมีบรรทัดฐานการท�ำงานที่จะมุ่งแก้
ปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบ โดยหลัก
อิงส�ำคัญ คือ เครือข่ายประชาชนเพื่อสิทธิด้านสุขภาพ
4 ภาค ที่ ตั้ ง ค� ำ ถามกั บ กลุ ่ ม แพทย์ ที่ คั ด ค้ า นว่ า
มีเบื้องหลังหรือไม่ และเรียกร้องให้กลุ่มแพทย์ที่ก�ำลัง
ขัดขวางคิดอย่างผู้มีวุฒิภาวะ โดยยืนยันว่า เครือข่ายฯ
จะเฝ้ า ติ ด ตามและท� ำ งานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
การใช้ สิ ท ธิ ต ามมาตรา 12 ด้ ว ยการสร้ า งความรู ้
ความเข้าใจของประชาชนอย่างกว้างขวางต่อไป14
แม้ความขัดแย้งยังไม่จบ แต่บทเรียนของเรื่องนี้
อยู่ที่ว่า ไม่มีสิ่งใดพรากศักดิ์ศรีของมนุษย์ ไปได้ ไม่ว่า
จะเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ หรือกระทั่งความตาย

