เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๕๖ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของสถานบริการสาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข
และเจ้าหน้าที่ของสถานบริการสาธารณสุขตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการ
ตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตาย
ในวาระสุดท้ายของชีวติ หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย
พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่อให้การดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียง
เพื่อยืด การตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่ว ย ของสถานบริการ
สาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ข องสถานบริการสาธารณสุข เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาได้อย่างถูกต้องสมดังเจตนาของผู้ทําหนังสือ
แสดงเจตนา
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๗ ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิน การ
ตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้าย
ของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. ๒๕๕๓ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ แนวทางการปฏิบัติงานของสถานบริการสาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข
และเจ้าหน้าที่ของสถานบริการสาธารณสุข ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการ
ตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้าย
ของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วนั ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
อําพล จินดาวัฒนะ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

แนวทางการปฏิบัติงานของสถานบริการสาธารณสุข ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข
และเจาหนาที่ของสถานบริการสาธารณสุข ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อ
ยืดการตายในวาระสุดทายของชีวติ หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย พ.ศ. ๒๕๕๓

สิทธิในการแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติ
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ถือเปนสิทธิผูปวยอยางหนึ่งตามปฏิญญาลิสบอนวาดวย “สิทธิผูปวย” ค.ศ.
๑๙๘๑ (แก ไ ขปรั บ ปรุ ง ค.ศ. ๒๐๐๕) โดยรั บ รองสิ ท ธิ ใ นการแสดงเจตนาไม ป ระสงค จ ะรั บ บริ ก าร
สาธารณสุขของผูปวยในวาระสุดทายอยางมีศักดิ์ศรี มีมนุษยธรรมวา เปนเรื่องสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ตนเอง (the Right to self-determination) สอดคลองกับเรื่องการ ตายอยางสงบตามธรรมชาติ (Good
death) โดยไมถูกเหนี่ยวรั้งการตายดวยวิธีการรักษาหรือเทคโนโลยีทางการแพทยที่เกินความจําเปนและไม
สมควร (Futile treatment)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ไดยืนยันเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิ
และเสรีภาพในชีวิตและรางกายของบุคคลไวในมาตรา ๔, มาตรา ๒๘ และ มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง และ
สิทธิในการตัดสินใจของตนเองเรื่องการรักษาพยาบาล ถือเปนเปนศักดิ์ศรีความเปนมนุษ ยหรือสิทธิ
มนุษยชนอยางหนึ่ง
คําแนะนําเบือ้ งตน
๑) การทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายใน
วาระสุดทายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวยไมใชการทําการุณยฆาต(Mercy killing) แต
อยางใด
๒) มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ รับรองสิทธิแกบุคคลในการทํา
หนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขไวลวงหนาไดตามความสมัครใจ เมื่อผูปวยอยูใน
ภาวะที่ไมอาจแสดงเจตนาของตนโดยการสื่อสารกับผูอื่นได จึงตองใชหนังสือนี้เปนแนวทางการดูแลรักษา
ตามความประสงคของผูปวย แตหากผูปวยยังมีสติสัมปชัญญะดีและสามารถใหความยินยอมดวยตนเองได
ก็ใหถือความประสงคของผูปวยในขณะปจจุบัน
๓) ผูที่ควรทําหนังสือนี้เปนลําดับตน ๆ นาจะไดแก ผูที่ตั้งอยูในความไมประมาทกับการดําเนิน
ชี วิ ต ของตน ที่ ประสงคจ ะให การเสียชีวิ ต ของตนมีลักษณะเป น การตายอย า งสงบตามธรรมชาติ ตาม
แนวทางศาสนาที่ตนนับถือ หรือตามความเชื่อของแตละบุคคล ไมวาบุคคลเหลานั้นจะเปนผูที่มีสุขภาพ
แข็งแรง ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวตามสภาพหรือผูปวยดวยโรคเรื้อรังตาง ๆ
๔) ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขและเจาหนาที่ของสถานบริการสาธารณสุข เปนผูที่มีบทบาท
สําคัญในการใหขอมูลหรือคําแนะนําในการทําหนังสือแสดงเจตนาแกผูปวยหรือผูที่สนใจทําหนังสือนี้ ใน
กรณีของผูปวยสามารถใชหนังสือนี้เปนสวนหนึ่งในการวางแผนการรักษาลวงหนา (Advance care
planning) ทําใหเกิดความเขาใจตรงกันของผูใหการรักษากับผูปวยและญาติผูปวย ชวยลดขอขัดแยงหรือ
ความเขาใจที่ไ มตรงกั นได แตอยา งไรก็ดี การพูดคุยและปรึกษาหารือระหวา งผูประกอบวิชาชีพดา น

สาธารณสุขและเจาหนาที่ของสถานบริการสาธารณสุข และผูรับบริการสาธารณสุขเปนสิ่งที่มีความสําคัญ
มากที่สุด ที่จะชวยลดปญหาความขัดแยงอันเกิดมาจากการรับบริการสาธารณสุข
๕) สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ของรั ฐ และเอกชน ควรเผยแพร ค วามรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ
กฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ แกผูประกอบวิชาชีพดาน
สาธารณสุขและเจาหนาที่ของสถานบริการสาธารณสุขของตนเอง โดยโรงพยาบาลตางๆสามารถไปออก
แนวทางการปฏิบัติของตนเองเพิ่มเติมได โดยใชแนวทางการปฏิบัติฉบับนี้เปนมาตรฐานขั้นต่ําในการ
ปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนา
กฎกระทรวง ขอ ๑
ขอ ๑ กฎกระทรวงฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสองรอยสิบวันนับแตวนั ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
คําอธิบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
โดยที่กฎกระทรวงประกาศลงราชกิจจานุเบกษาในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ดังนั้นกฎกระทรวง
จะมีผลบังคับใชตั้งแตวนั ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป
กฎกระทรวง ขอ ๒ คํานิยาม
“หนังสือแสดงเจตนา” หมายความวา หนังสือซึ่งบุคคลแสดงเจตนาไวลวงหนาวาไมประสงคจะรับ
บริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการ
เจ็บปวย
คําอธิบายและแนวทางการปฏิบัตงิ าน
หนังสือแสดงเจตนาเปนหนังสือที่ระบุความประสงคลวงหนาของผูทําหนังสือที่ไมตองการรับการ
บริการสาธารณสุขหรือวิธีการรักษาบางอยาง ในขณะที่ตนไมอาจแสดงเจตนาโดยวิธีการสื่อสารกับผูอื่น
ตามปกติได เชน ขณะที่หมดสติ อาการทรุดหนัก หรือขณะที่อยูในภาวะที่ไมสามารถใหความยินยอม
เกี่ยวกับวิธีการรักษาดวยตนเองได
หนังสือนี้จะชวยใหผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขที่ใหการดูแลผูทําหนังสือแสดงเจตนาหรือ
ญาติผูทําหนังสือแสดงเจตนาสามารถวางแผนการรักษาได โดยใชหนังสือดังกลาวเปนขอมูลประกอบการ
ดูแลรักษา
ผู ทํ า หนั ง สื อ สามารถระบุ เ นื้ อ หาของการแสดงเจตนาในกรณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง หรื อ ทั้ ง สองกรณี
ดังตอไปนี้ได
กรณีที่หนึ่ง ผูทําหนังสือไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระ
สุดทายของชีวิตตน กลาวคือ ผูทําหนังสือที่อยูในภาวะใกลตายไมตองการไดรับการรักษาดวยวิธีการที่เกิน
ความจําเปน ไมตองการถูกยื้อชีวิตดวยเครื่องมือทางการแพทย แตตองการตายอยางสงบตามธรรมชาติ
กรณีที่สอง ผูทําหนังสือไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่ทําใหเกิดความทุกขทรมานตอ
รางกาย เชน การผาตัดที่ไมจําเปน, การใชเคมีบําบัด, การเจาะคอเพื่อใสทอชวยหายใจ ฯลฯ

“บริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมาน
จากการเจ็บปวย” หมายความวา วิธีการที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมนํามาใชกับผูทําหนังสือแสดงเจตนา
เพื่อประสงคจะยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตออกไป โดยไมทําใหผูทําหนังสือแสดงเจตนาพนจาก
ความตายหรือยุติการทรมานจากการเจ็บปวย ทั้งนี้ ผูทําหนังสือแสดงเจตนายังคงไดรับการดูแลรักษาแบบ
ประคับประคอง
คําอธิบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
บริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมาน
จากการเจ็บปวยที่ผูทําหนังสือปฏิเสธไว ไดแก การรักษาที่เกินความจําเปน (Futile treatment) หรือไมเปน
ประโยชนตอคุณภาพชีวิ ตของผูทําหนังสื อแสดงเจตนาในระยะยาว แตอาจมีผ ลเพียงชวยยืดการตาย
ออกไปเทานั้น
การทําหนังสือแสดงเจตนานี้ไมไดทําใหผูทําหนังสือถูกละทิ้ง หรือไมไดรับการดูแลจากผูประกอบ
วิชาชีพดานสาธารณสุขหรือเจาหนาที่ของสถานบริการสาธารณสุขแตอยางใด ผูทําหนังสือแสดงเจตนา
ยังคงไดรับการดูแลรักษาแบบประคับประคอง(Palliative care)
องคการอนามัยโลกไดใหคําจํากัดความของการดูแลรักษาแบบประคับประคองไววาเปน “วิธีการ
ดูแลที่เปนการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวยที่ปวยดวยโรคที่คุกคามตอชีวิต โดยใหการปองกันและบรรเทา
ความทุกขทรมานตางๆที่เกิดขึ้นกับผูปวยและครอบครัว ดวยการเขาไปดูแลปญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นตั้งแต
ในระยะแรกๆของโรค รวมทั้งทําการประเมินปญหาสุขภาพทั้งทางดาน กาย ใจ ปญญาและสังคม อยาง
ละเอียดครบถวน”
“วาระสุดทายของชีวิต” หมายความวา ภาวะของผูทําหนังสือแสดงเจตนาอันเกิดจากการบาดเจ็บ
หรือโรคที่ไมอาจรักษาใหหายไดและผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูรับผิดชอบการรักษาไดวินิจฉัยจากการ
พยากรณโรคตามมาตรฐานทางการแพทยวา ภาวะนั้นนําไปสูการตายอยางหลีกเลี่ยงไมไดในระยะเวลาอัน
ใกลจะถึงและใหหมายความรวมถึงภาวะที่มีการสูญเสียหนาที่อยางถาวรของเปลือกสมองใหญที่ทําใหขาด
ความสามารถในการรับรูและติดตอสื่อสารอยางถาวร โดยปราศจากพฤติกรรมการตอบสนองใดๆ ที่แสดง
ถึงการรับรูได จะมีเพียงปฏิกิริยาสนองตอบอัตโนมัติเทานั้น
คําอธิบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
วาระสุดทายของชีวิตเปนภาวะความเจ็บปวยที่มีลักษณะทรุดลงตามลําดับอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได
(Inevitably progressive) หรือเปนผูปวยระยะสุดทาย ซึ่งไมสามารถรักษาใหมีอาการฟนคืนดีได แตอาจ
ชวยใหบรรเทาอาการของโรคเพียงชั่วคราวเทานั้น ภาวะดังกลาวจะนําไปสูความตายอยางมิอาจเลี่ยงได
ภายในเวลาไมนานนัก เชน จะเสียชีวิตภายในเวลาไมกี่ วัน สัปดาห หรือไมกี่เดือนแลวเเตความรุนเเรงของ
โรค ซึ่งผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่รับผิดชอบการรักษาสามารถพยากรณโรคไดเอง แตในบางกรณีอาจ
ตองขอความเห็นจากแพทยผูเชี่ยวชาญทานอื่นดวย จึงไมอาจกําหนดเกณฑการพิจารณาวาระสุดทายของ
ชีวิตที่ชัดเจนลงไปได ตองพิจารณาเปนกรณีๆไป
นอกจากนี้กฎกระทรวงยังใหถือวา สภาพผักถาวร (Persistent/ permanent vegetative state –
PVS) หรือที่คนทั่วไปเรียกวาเจาชายนิทราหรือเจาหญิงนิทราเปนวาระสุดทายของชีวิตดวย เนื่องจาก
กฎหมายเห็นวาสภาพผักถาวรนี้ผูปวยไมสามารถมีชีวิตอยูไดดวยตัวเอง ตองพึ่งพาเครื่องมือทางการ

แพทยในการพยุงชีวิตไว การที่จะใชชีวิตอยูแบบนั้นเปนการลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยลงไป ทั้งยัง
สิ้นเปลืองคาใชจายและเปนภาระตอญาติ
“การทรมานจากการเจ็บปวย” หมายความวา ความทุกขทรมานทางกายหรือทางจิตใจของผูทํา
หนังสือแสดงเจตนาอันเกิดจากการบาดเจ็บหรือจากโรคที่ไมอาจรักษาใหหายได
คําอธิบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
ความเจ็บปวยจัดเปนอาการผิดปกติที่ไดจากคําบอกกลาวของผูทําหนังสือแสดงเจตนา ความ
เจ็บปวยจึงเปนความรูสึกสวนตัวของแตละบุคคล ควรยอมรับวามีความเจ็บปวยจริงถาผูนั้นระบุวาอาการที่
มีคือความเจ็บปวย แตอยางไรก็ตามการพิจารณาเรื่องนี้จะตองคํานึงถึงสภาพและความประสงคของผูทํา
หนังสือแสดงเจตนาเปนกรณีๆไปดวย
ตัวอยางของภาวะความทุกขทรมานทางกายหรือทางจิตใจ ที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือโรคที่ไมอาจ
รักษาใหหายหรือบรรเทาลดนอยลงพอที่จะทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น เชน การเปนอัมพาตสิ้นเชิงตั้งแตคอลง
ไป โรคสมองเสื่อม โรคที่มีความผิดปกติของระบบกลา มเนื้อและขอที่มีสาเหตุจากความผิดปกติทาง
พันธุกรรม โรคมะเร็ง หรือโรคเรื้อรังอื่น ๆ ที่ไมสามารถรักษาใหหายได เปนตน
“ผูประกอบวิ ช าชี พด า นสาธารณสุข” หมายความวา ผู ประกอบวิ ชาชีพ ตามกฎหมายว า ดว ย
สถานพยาบาล
คําอธิบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขตามกฎกระทรวงนี้ ไดแก แพทย พยาบาล ทันตแพทย เภสัชกร
นักกายภาพบําบัด นักเทคนิคการแพทย หรือผูประกอบวิชาชีพตามที่รัฐมนตรีกําหนด
“ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพเวชกรรม
คําอธิบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎกระทรวงนี้ ไดแก แพทยที่ดูแลรักษาผูทําหนังสือแสดงเจตนา
กฎกระทรวง ขอ ๓
ขอ ๓ หนังสือแสดงเจตนาตองมีความชัดเจนเพียงพอที่จะดําเนินการตามความประสงคของผูทํา
หนังสือดังกลาวได โดยมีขอมูลเปนแนวทางในการทําหนังสือ ดังตอไปนี้
(๑) รายการที่แสดงขอมูลของผูทําหนังสือแสดงเจตนาโดยระบุชื่อ นามสกุล อายุ หมายเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน และที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได
(๒) วัน เดือน ปที่ทําหนังสือแสดงเจตนา
(๓) ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของพยาน และความเกี่ยวของกับผูทําหนังสือ
แสดงเจตนา
(๔) ระบุประเภทของบริการสาธารณสุขที่ไมตองการจะไดรับ
(๕) ในกรณีที่ ผูทํา หนั งสือแสดงเจตนาใหผูอื่นเขียนหรือพิมพหนังสือแสดงเจตนาใหระบุชื่อ
นามสกุล และหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูเขียนหรือผูพิมพไวดวย

หนังสือแสดงเจตนาตองลงลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือของผูทําหนังสือแสดงเจตนา พยาน และ
ผูเขียนหรือผูพิมพไวดวย
ผูทําหนังสือแสดงเจตนาอาจระบุชื่อบุคคลเพื่อทําหนาที่อธิบายความประสงคที่แทจริงของผูทํา
หนังสือแสดงเจตนาที่ระบุไวไมชัดเจน บุคคลผูถูกระบุชื่อดังกลาวตองลงลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือ
และหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนไวในหนังสือแสดงเจตนาดวย
หนังสือแสดงเจตนาอาจระบุรายละเอียดอื่นๆ เชน ความประสงคในการเสียชีวิต ณ สถานที่ใด
ความประสงคที่จะไดรับการเยียวยาทางจิตใจ และการปฏิบัติตามประเพณีและความเชื่อทางศาสนา และ
ใหสถานบริการสาธารณสุขใหความรวมมือตามสมควร
คําอธิบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
(๑)คุณสมบัติของผูทําหนังสือแสดงเจตนา
มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎกระทรวงตามมาตรานี้ มิได
กําหนดคุณสมบัติของผูทําหนังสือแสดงเจตนาไว จึงแนะนําใหใชเกณฑอายุ ๑๘ ป ตามประกาศสิทธิผูปวย
กลาวคือ ผูที่มีอายุครบ ๑๘ ปบริบูรณ มีสิทธิทําหนังสือนี้ แตหากเปนผูเยาวที่มีอายุต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ
ที่ตองการทําหนังสือแสดงเจตนา จะตองไดรับความยินยอมจากบิดา มารดา ผูปกครองหรือผูอุปการะเลี้ยง
ดูกอน ทั้งนี้ควรเปดโอกาสใหผูเยาวมีสวนรวมในการตัดสินใจเทาที่สามารถทําไดดวย
(๒)การประเมินสติสัมปชัญญะของผูที่ตองการทําหนังสือแสดงเจตนา
ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขหรือเจาหนาที่ของสถานบริการสาธารณสุขสามารถประเมิน
สติสัมปชัญญะของผูทําหนังสือแสดงเจตนาที่สถานบริการสาธารณสุขไดดวยตนเอง โดยพิจารณาวาผูนั้นมี
ความสามารถสื่อสารกับคนทั่วไปไดตามปกติหรือไม เขาใจกาลเวลาและสภาพแวดลอมตางๆรอบตัวได
หรือไม จดจําเรื่องราวในอดีตของตนเองไดหรือไม มีความเขาใจเนื้อหาในหนังสือแสดงเจตนาและสามารถ
วางแผนลวงหนาเกี่ยวกับชีวิตของตนเองไดหรือไม โดยการพิจารณาเหลานี้ควรใชวิจารญาณของผูประเมิน
ตลอดจนคํานึงถึงขอจํากัดและสภาพแวดลอมในเวลานั้นเปนสําคัญ แตหากผูนั้นยังมีสภาพอารมณที่ไม
เปนปกติ ก็อาจนัดใหมาทําหนังสือในภายหลังได หรืออาจปรึกษาจิตแพทยไดตามความเหมาะสม
(๓)แนวทางการใหขอมูลแกผูที่ตองการทําหนังสือแสดงเจตนา
ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขหรือเจาหนาที่ของสถานบริการสาธารณสุขควรอธิบายแกผูที่
ตองการทําหนังสือแสดงเจตนาเพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงคในการทําหนังสือนี้ ผลดีหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้น
ในกรณีที่เปนผูปวย ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมควรอธิบายแนวทางการรักษาในอนาคตเมื่ออยูในวาระ
สุดทายของชีวิต และควรบอกขอมูลเกี่ยวกับภาวะและความเปนไปของโรคที่เปนจริงในขณะนั้นใหผูปวย
ทราบกอนการทําหนังสือ ไมควรปกปดขอมูลเพราะการปกปดมักจะเปนผลเสียมากกวาผลดี หากเปน
ความตองการของญาติที่จะปกปดขอมูลแลว แพทยควรที่จะพูดคุยกับญาติเพื่อหาสาเหตุของการปกปด
และหาเวลาที่ เหมาะสมที่ จ ะแจ งใหผูป วยทราบยกเว นกรณี ที่ผูปวยมีส ภาพจิ ต หรืออารมณไ ม ปกติ ใ น
ขณะนั้น ทั้งนี้ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขและเจาหนาที่ของสถานบริการสาธารณสุขควรไดรับการ
ฝกฝนทักษะเรื่อง “การแจงขาวราย” (breaking bad news) แกผูปวยและญาติ

(๔)เนื้อหาของหนังสือแสดงเจตนา
กฎหมายไมไดกําหนดเรื่องแบบหรือกําหนดเงื่อนไขในการทําหนังสือแสดงเจตนาไว แตเพื่อให
หนังสือแสดงเจตนามีความชัดเจนเพียงพอที่จะดําเนินการตามความประสงคของผูทําหนังสือดังกลาว
หนังสือแสดงเจตนาจึงควรมีขอมูลตามที่ระบุไวตามกฎกระทรวง ขอ ๓ (กรุณาดู รายละเอียดในตัวอยาง
หนังสือแสดงเจตนาในภาคผนวก) ดังนี้
๑) ขอมูลสวนบุคคลของผูทําหนังสือและพยาน ไดแก ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูทําหนังสือและพยาน และความเกี่ยวของระหวางพยานกับผูทําหนังสือแสดงเจตนา ที่อยู
หรือหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของผูทําหนังสือ เพื่อความสะดวกในการติดตอ
การทําหนังสือแสดงเจตนาควรมีพยานรูเห็นดวย เพื่อประโยชนในการพิสูจนหรือยืนยันเนื้อหาใน
หนังสือดังกลาวในกรณีที่มีขอสงสัยเรื่องความถูกตอง โดยพยานอาจเปนสมาชิกในครอบครัว ญาติ คน
ใกลชิด หรืออาจขอใหแพทย พยาบาล เปนพยานก็ได โดยแพทยเจาของไขและพยาบาลผูจัดการรายกรณี
(Nurse case manager) ไมควรลงนามในหนังสือแสดงเจตนาของคนไขที่อยูในการดูแลของตนเอง และ
หากไมมีพยานก็มิไดทําใหหนังสือนี้ขาดความสมบูรณแตอยางใด
เมื่อไดทําหนังสือแสดงเจตนาแลวผูทําหนังสือควรแจงใหผูที่ไววางใจ สมาชิกในครอบครัวหรือ
ญาติทราบดวย เพื่อปองกันปญหาที่ไมมีผูใดทราบวาเคยมีการทําหนังสือนี้มากอน จนอาจไดรับการรักษา
ดูแลที่ขัดตอความประสงคของตนได
๒) วัน เดือน ปที่ทําหนังสือมีความสําคัญ เนื่องจากทําใหทราบวาหนังสือฉบับใดเปนฉบับลาสุด
ถามีการทําหนังสือไวหลายฉบับ
๓) ระบุประเภทของบริการสาธารณสุขที่ไมตองการ เชน วิธีการรักษาที่ยื้อชีวิตและเกินความ
จําเปน หรือการรักษาที่ทําใหเกิดความทุกขทรมาน อาจมีผลเสียมากกวาผลดี หรือเปนการรักษาที่ตองเสีย
คาใชจายสูง อยางไรก็ดีผูทําหนังสือควรปรึกษากับผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข เจาหนาที่ของสถาน
บริการสาธารณสุขหรือผูมีความรู ความเขาใจในเรื่องนี้
ตัวอยางบริการสาธารณสุขที่ผูทําหนังสือสามารถเลือกปฏิเสธได เชน การผาตัด, การใชเคมีบําบัด,
การเจาะคอเพื่อใสทอชวยหายใจ, การกูชีพเมื่อหัวใจหยุดเตน, การนําเขาหอผูปวยหนัก/หอผูปวยวิกฤต
เมื่ออยูในวาระสุดทายแลว, การถายเลือด, การลางไต เปนตน
๔) การทําหนังสือแสดงเจตนา ทําได ๒ วิธีการคือ
วิธีการแรก ผูทําหนังสือแสดงเจตนาเขียนหรือพิมพดวยตัวเอง และลงลายมือชื่อ
วิธีการที่สอง กรณีที่ผูทําหนังสืออยูในภาวะที่ไมสามารถเขียนหนังสือเองได แตยังสื่อสารพูดคุย
ได มีสติสัมปชัญญะดีอยู ก็ใหผูอื่นชวยเขียนแทนหรือพิมพขอความแทนได และควรระบุชื่อ นามสกุล และ
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูเขียนหรือผูพิมพไวดวย และลงชื่อหรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือ(หรือ
นิ้วมืออื่น)ของผูแสดงเจตนา ในกรณีพิมพลายนิ้วมือใหมีพยานลงนามรับรองลายนิ้วมือนั้นสองคน
(๕)การระบุชื่อผูใกลชิด
ผูทําหนังสือสามารถระบุชื่อผูใกลชิด(เชน สมาชิกในครอบครัว ญาติ คนใกลชิด เพื่อน ผูที่เคารพ
นับถือหรือไววางใจ)ซึ่งตามกฎหมายเรียกวา “ผูทําหนาที่อธิบายความประสงคที่แทจริงของผูทําหนังสือ
แสดงเจตนา” ไวเพื่อทําหนาที่อธิบายความประสงคที่แทจริงของผูทําหนังสือที่ระบุไวไมชัดเจนหรือรวม

ปรึกษาหารือและรวมตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการรักษากับผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขในขณะที่ตน
ไมมีสติสัมปชัญญะ
(๖)คําแนะนําการลงนามเปนพยานของผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข
กฎหมายไมไดหามมิใหผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข เชน แพทย พยาบาล ลงนามเปนพยาน
ในหนังสือแสดงเจตนา อยางไรก็ดีแพทยเจาของไขไมควรลงนามในหนังสือแสดงเจตนาของผูปวยที่อยูใน
การดูแลของตนและพยาบาลผูจัดการรายกรณี(Nurse case manager) ไมควรลงนามในหนังสือแสดง
เจตนาที่ตนเปนพยาบาลผูจัดการรายกรณี เนื่องมาจากจะทําใหผูปวยและญาติเกิดความเขาใจผิดวาแพทย
และพยาบาลจะไมใหการรักษาหรือละทิ้งเพราะไมอาจรักษาโรคใหหายได
รายละเอียดอื่นๆในหนังสือแสดงเจตนา
หนังสือแสดงเจตนาสามารถระบุรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน ความประสงคในการเสียชีวิต ณ สถานที่
ใด ความประสงคที่จะไดรับการเยียวยาทางจิตใจ และการปฏิบัติตามประเพณีและความเชื่อทางศาสนา ให
สถานบริการสาธารณสุขใหความรวมมือตามสมควร โดยคํานึงถึงศักยภาพ ภาระหนาที่ของบุคลากรใน
สถานบริการสาธารณสุขแหงนั้นเปนสําคัญ
กฎกระทรวง ขอ ๔
ขอ ๔ หนังสือแสดงเจตนาจะทํา ณ สถานที่ใดก็ได
ในกรณีที่ผูทําหนังสือแสดงเจตนาประสงคจะทําหนังสือแสดงเจตนา ณ สถานบริการสาธารณสุข
ใหผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
คําอธิบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
แมวาหนังสือแสดงเจตนาจะทํา ณ สถานที่ใดก็ได แตเพื่อความรอบคอบในการทําหนังสือ ควรขอ
คําแนะนําจากผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข เจาหนาที่ของสถานบริการสาธารณสุข ฉะนั้นการทํา
หนังสือที่สถานบริการสาธารณสุขจึงมีประโยชน กลาวคือผูทําหนังสือสามารถขอคําแนะนําจากผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมที่รักษาหรือเคยใหการรักษาตนเอง ถือเปนการวางแผนการรักษาลวงหนารวมกัน
ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขและเจาหนาที่ของสถานบริการสาธารณสุข ควรอํานวยความ
สะดวกตามสมควร กล า วคื อ ดํ า เนิ น การช ว ยเหลื อ อํ า นวยความสะดวกตามความเหมาะสม โดยไม
กอใหเกิดภาระแกผูปฏิบัติงานมากจนเกินไป แตทั้งนี้ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขและเจาหนาที่ของ
สถานบริ การสาธารณสุ ขไมควรชี้นํา หรือเร งรัด การทํ า หนังสื อแสดงเจตนาแก ผูป วยหรือญาติโดยตรง
เนื่องจากอาจจะทําใหเกิดการเขาใจผิดวาจะละทิ้งผูปวยเพราะไมอาจรักษาโรคไดแลว
สถานบริการสาธารณสุขควรที่จะมีการประชาสัมพันธผานชองทางตางๆเชน การจัดปายนิเทศ การ
ทําแผนพับประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการทําหนังสือแสดงเจตนาเพื่อให
ผูปวยและญาติที่สนใจหนังสือแสดงเจตนาเขามาปรึกษาหารือหรือซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับหนังสือแสดง
เจตนา

กฎกระทรวง ขอ ๕
ขอ ๕ เมื่อผูทําหนังสือแสดงเจตนาเขารับการรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุข ใหนําหนังสือ
แสดงเจตนายื่นตอผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขของสถานบริการสาธารณสุขนั้นโดยไมชักชา
ผูทําหนังสือแสดงเจตนาอาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงหนังสือแสดงเจตนาได ในกรณีที่มีการแสดง
หนังสือแสดงเจตนาหลายฉบับ ใหถือฉบับที่ทําหลังสุดที่ไดยื่นใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูรับผิดชอบ
การรักษาเปนฉบับที่มีผลบังคับ
คําอธิบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
(๑) ขอพึงปฏิบัติของผูทําหนังสือแสดงเจตนา
เปนหนาที่ของผูทําหนังสือแสดงเจตนาที่จะตองแจงและอธิบายความประสงคและเจตนาของตนเองตอ
บุคคลในครอบครัวของตนเกี่ยวกับการทําหนังสือแสดงเจตนาดังกลาว
เมื่อผูทําหนังสือแสดงเจตนาเขารับการรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุขเปนครั้งแรก ใหผูทํา
หนังสือแสดงเจตนาหรือญาติที่ไดรับมอบหมายนําหนังสือแสดงเจตนามาแสดงตอผูประกอบวิชาชีพดาน
สาธารณสุข โดยผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขหรือเจาหนาที่ของสถานบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวของ
ควรขอสําเนาหนังสือแสดงเจตนาดังกลาวจากผูทําหนังสือแสดงเจตนาเพื่อเก็บไวในเวชระเบียน และสงคืน
หนังสือแสดงเจตนาฉบับจริงใหผูนั้น เนื่องจากผูทําหนังสือแสดงเจตนาอาจจะเขารับการรักษาพยาบาล ณ
สถานบริการสาธารณสุขแหงอื่นในอนาคต
(๒) ขอพึงปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขในการจดบันทึกขอมูล
ในการปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาของผูปวยหรือเวชปฏิบัติตางๆที่เกี่ยวของกับหนังสือแสดง
เจตนา แพทยควรจดบันทึกขอมูลลงในเวชระเบียน ในกรณีพยาบาลควรจดบันทึกขอมูลลงในบันทึก
ทางการพยาบาล (Nurse Note)
(๓) การตรวจสอบความถูกตองของหนังสือแสดงเจตนา
หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตนา สามารถตรวจสอบความถูกตองของหนังสือแสดง
เจตนาไดโดยพิจารณาจากขอมูลสวนบุคคลของผูทําหนังสือที่ระบุในกฎกระทรวง ขอ ๓ หรือสอบถาม
ผูทําหนังสือแสดงเจตนาหรือญาติที่นําผูทําหนังสือแสดงเจตนาเขารักษาตัวเพิ่มเติม หรือสอบถามพยาน
หรือผูที่มีชื่อระบุในหนังสือ
(๔) คําแนะนําในการจัดเก็บขอมูลหนังสือแสดงเจตนา
๑) การเก็บหนังสือแสดงเจตนาลงในเวชระเบียนเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสื่อเจตนาของผูปวย
กับผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขและเปนเครื่องมือสําคัญในการสื่อสารระหวาง
ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขดวยกันเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวปฏิบัติและมาตรฐานของสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.)
๒) เมื่อผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขหรือเจาหนาที่สถานบริการสาธารณสุขไดรับหนังสือ
แสดงเจตนาไว ใหถายสําเนาหนังสือแสดงเจตนาและขอใหผูทําหนังสือรับรองความถูกตองของสําเนา
แลวเก็บสําเนาไวในเวชระเบียนของผูนั้น หรือบันทึกไวในฐานขอมูลของโรงพยาบาลและควรสงคืนตนฉบับ
หนังสือแสดงเจตนาใหผูทําหนังสือแสดงเจตนาเก็บรักษาไวเอง

๓) หากผูทําหนังสือแสดงเจตนาถูกยายไปรักษาตัวที่สถานบริการสาธารณสุขอื่นใหทําสําเนา
หนังสือแสดงเจตนานั้นเพิ่มอีก ๑ ชุด สงพรอมกับสรุปประวัติการรักษาใหแกสถานบริการสาธารณสุขที่ผู
นั้นเขารับการรักษาตัวตอไป
๔) ถาไดปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาแลว และตอมาผูทําหนังสือแสดงเจตนาเสียชีวิตลง ให
เก็บสําเนาหนังสือนั้นไวในเวชระเบียนของผูทําหนังสือแสดงเจตนา
สิ่งที่ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขและเจาหนาที่ของสถานบริการสาธารณสุขควรทราบคือ
ขอมูลในหนังสือแสดงเจตนานี้ ถือเปนขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการสาธารณสุข จึงควรเก็บรักษาขอมูล
ไวเปนความลับเชนเดียวกับเวชระเบียน
การยกเลิกหรือแกไขเปลี่ยนแปลงหนังสือแสดงเจตนา
ผูทําหนังสือแสดงเจตนามีสิทธิยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงหนังสือแสดงเจตนาเมื่อใดก็ได โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑) กรณียกเลิกหนังสือแสดงเจตนา
ผูทําหนังสื อแสดงเจตนาสามารถทําลายหรือขีดฆาหนังสือแสดงเจตนา และแจงดวยวาจาแก
ผูเกี่ยวของ คือ พยาน ผูที่มีชื่อระบุในหนังสือ ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขหรือเจาหนาที่ของสถาน
บริการสาธารณสุขที่เคยรับทราบเรื่องการทําหนังสือนี้ เมื่อผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขหรือเจาหนาที่
ของสถานบริการสาธารณสุขทราบเรื่องนี้ อาจขอใหผูทําหนังสือแสดงเจตนาบันทึกเรื่องการยกเลิกหนังสือ
ดังกลาวเปนลายลักษณอักษรก็ได เชน บันทึกไวในสําเนาหนังสือแสดงเจตนาและลงลายมือชื่อหรือลาย
พิมพนิ้วมือกํากับไว
ถามีสําเนาหนังสือแสดงเจตนาเก็บไวที่สถานบริการสาธารณสุขตองแจงการยกเลิกดังกลาวให
สถานบริการสาธารณสุขนั้นทราบโดยเร็ว
๒) กรณีแกไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในหนังสือแสดงเจตนา
ผูทําหนังสือแสดงเจตนาสามารถแกไขปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือเมื่อใดก็ได เชน หนังสือนั้นเคย
จัดทําเมื่อหลายปมาแลวทําใหมีเนื้อหาไมสอดคลองกับเทคโนโลยีทางการแพทยที่เปลี่ยนไปหรือมีเนื้อหา
บางสวนไมชัดเจน ผูทําหนังสือสามารถแกไขโดยขีดฆาหรือเพิ่มเติมขอความใหมในหนังสือแลวลงลายมือ
ชื่อหรือลายพิ มพ นิ้วมื อกํ า กับไว หรื อจะใหบุค คลอื่นเขียนแทนก็ ไ ด โดยมีพยานรูเห็น ยืน ยันการแกไ ข
เปลี่ยนแปลงขอความนั้น และควรระบุวันที่แกไขปรับปรุงไวดวย
นอกจากนี้หากมีสําเนาหนังสือแสดงเจตนาเก็บไวที่สถานบริการสาธารณสุข เจาของสําเนาหนังสือ
แสดงเจตนานั้นตองไปแกไขสําเนาหนังสือแสดงเจตนาใหตรงกับที่แกไขใหมดวย
กรณีที่มีหนังสือแสดงเจตนาหลายฉบับ ใหถือฉบับที่ทําหลังสุดที่ยื่นตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ผูรับผิดชอบการรักษาเปนฉบับที่มีผลบังคับ
๓) หากมีการแกไขหรือยกเลิกหนังสือแสดงเจตนาในสถานบริการสาธารณสุขผูประกอบวิชาชีพ
ดานสาธารณสุขควรบันทึกการแกไขหรือยกเลิกนั้นลงในเวชระเบียนและบันทึกทางการพยาบาลดวย

กฎกระทรวง ขอ ๖
กฎกระทรวงขอ ๖ (๑) และ (๒)
ขอ ๖ หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาเมื่อวาระสุดทายของชีวิตใกลจะ
มาถึงหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวยใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูทําหนังสือแสดงเจตนามีสติสัมปชัญญะดีพอที่จะสื่อสารไดตามปกติ ใหผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมผูรับผิดชอบการรักษาอธิบายใหผูทําหนังสือแสดงเจตนาทราบถึงภาวะและความเปนไป
ของโรคในขณะนั้นเพื่อขอคํายืนยันหรือปฏิเสธกอนที่จะปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาดังกลาว
(๒) ในกรณีที่ผูทําหนังสือแสดงเจตนาไมมีสติสัมปชัญญะดีพอที่จะสื่อสารไดตามปกติ หากมี
บุ ค คลตามข อ ๓ วรรคสาม หรื อ ญาติ ข องผู ทํ า หนั ง สื อ แสดงเจตนา ให ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม
ผูรับผิดชอบการรักษาอธิบายถึงภาวะและความเปนไปของโรคใหบุคคลดังกลาวทราบ และแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาของผูทําหนังสือแสดงเจตนากอนที่จะปฏิบัติตามหนังสือ
แสดงเจตนาดังกลาว
คําอธิบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
ขอ ๖ (๑) และ (๒)
การใหขอมูลเพื่อขอคํายืนยันการปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนา
เมื่อวาระสุดทายของชีวิตใกลจะมาถึงหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย ผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมควรปฏิบัติดังตอไปนี้
๑) ในกรณีผทู ําหนังสือแสดงเจตนายังมีสติสมั ปชัญญะดีพอที่จะสื่อสารไดตามปกติ
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูรับผิดชอบการรักษาผูทําหนังสือแสดงเจตนา มีหนาที่อธิบายขอมูลภาวะและ
ความเปนไปของโรคแกผูทําหนังสือแสดงเจตนาที่ยังมีสติสัมปชัญญะดีอยู เพื่อขอคํายืนยันการปฏิบัติตาม
หนังสือแสดงเจตนา โดยผูทําหนังสืออาจขอระงับการปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาไวเปนการชั่วคราว
หรือไมใหปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาเลย หรืออาจยืนยันใหดําเนินการตามที่ระบุในหนังสือแสดง
เจตนาก็ได
๒) ในกรณีผูทําหนังสือแสดงเจตนาไมมีสติสมั ปชัญญะดีพอที่จะสื่อสารไดตามปกติ
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูรับผิดชอบการรักษาผูทําหนังสือแสดงเจตนา สามารถอธิบายภาวะ
และความเปนไปของโรคของผูทําหนังสือแสดงเจตนาใหแกบุคคลที่ผูทําหนังสือแสดงเจตนากําหนดใหมี
หนาที่อธิบายความประสงคที่แทจริงของผูทําหนังสือแสดงเจตนา
หากผูทําหนังสือแสดงเจตนาไมไดกําหนดใหผูใดทําหนาที่อธิบายความประสงคของตนไวใหผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอธิบายตอญาติใกลชิดของผูทําหนังสือแสดงเจตนา เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ตรงกันถึงความประสงคของผูทําหนังสือแสดงเจตนาและแนวทางการดูแลรักษาผูทําหนังสือแสดงเจตนา
ในอนาคต
ทั้งนี้ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมควรย้ําวามิไดทอดทิ้งผูปวยแตอยางใด แตยังใหการดูแลรักษา
ผูทําหนังสือแสดงเจตนาแบบประคับประคอง เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความทุกขทรมาน

ถาผูทําหนังสือแสดงเจตนาไมไดกําหนดผูที่ทําหนาที่ในการอธิบายความประสงคที่แทจริงของตน
ไวและผูทําหนังสือแสดงเจตนาไมมีญาติหรือผูใกลชิด ใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพในการดูแลโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูทําหนังสือแสดงเจตนาเปนสําคัญ
กฎกระทรวงขอ ๖ (๓)
(๓) ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนา ใหผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรมผูรับผิดชอบการรักษาปรึกษากับบุคคลตามขอ ๓ วรรคสาม หรือญาติของผูทําหนังสือแสดงเจตนา
นั้น โดยคํานึงถึงเจตนาของผูทําหนังสือแสดงเจตนา
ปญหาการปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนา และการปองกันและแกไขขอขัดแยงทีอ่ าจเกิดขึ้น
กรณีผูทําหนังสือแสดงเจตนาที่ยังมีสติสัมปชัญญะดีอยูพ อที่จะติดตอสื่อสารได ผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมผูรับผิดชอบการรักษาควรปรึกษาหารือกับผูท ําหนังสือแสดงเจตนา
กรณี ที่ ผู ทํ า หนั ง สื อ แสดงเจตนาไม ส ามารถสื่ อ สารกั บ ผู อื่ น ได ให ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม
ผูรับผิดชอบการรักษาผูทําหนังสือแสดงเจตนาปรึกษาหารือกับผูทําหนาที่อธิบายความประสงคที่แทจริง
ของผูทําหนังสือแสดงเจตนาที่ผูทําหนังสือแสดงเจตนาระบุชื่อไว
ถาผูทําหนังสือแสดงเจตนาไมไดกําหนดผูทําหนาที่อธิบายความประสงคที่แทจริงไวใหผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมปรึกษาหารือกับญาติใกลชิดของผูทําหนังสือแสดงเจตนา เชน สามี ภรรยา บิดา มารดา
บุตร ฯลฯ
หากไมสามารถหาขอยุติรวมกันระหวางฝายผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขกับฝายญาติผูทํา
หนังสือแสดงเจตนาได ใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ใหการดูแลรักษาผูทําหนังสือแสดงเจตนาคํานึงถึง
เจตนาของผูทําหนังสือและหลักการดูแลรักษาแบบประคับประคองเปนสําคัญ
สถานบริการสาธารณสุขอาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในเรื่องนี้เปนการเฉพาะ เพื่อ
ทําหนาที่ใหคําแนะนําหรือใหความเห็นทางวิชาการ ในเรื่องที่ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขและญาติ
ของผูทําหนังสือแสดงเจตนาที่ไมสามารถหาขอยุติรวมกันได นอกจากนี้คณะกรรมการจริยธรรมยังอาจ
กําหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติของสถานบริการสาธารณสุขในเรื่องนี้ได โดยคํานึงถึงความจําเปนและ
ศักยภาพของสถานบริการสาธารณสุขของตนเปนสําคัญ
กฎกระทรวงขอ ๖ (๔)
(๔) ในกรณีที่ผูทําหนังสือแสดงเจตนาอยูในระหวางการตั้งครรภ ใหดําเนินการตามหนังสือแสดง
เจตนาไดเมื่อผูนั้นพนจากสภาพการตั้งครรภ
การระงับการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาระหวางการตั้งครรภ
กรณีที่ผูทําหนังสือแสดงเจตนาอยูระหวางการตั้งครรภ ใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูรับผิดชอบ
การรักษาผูทําหนังสือแสดงเจตนาระงับการปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาเปนการชั่วคราวจนกวาผูนั้นจะ
พนจากสภาพการตั้งครรภเพื่อคุมครองชีวิตในครรภของผูทําหนังสือแสดงเจตนา

ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตติ ามหนังสือแสดงเจตนา
(๑)การดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาในกรณีเหตุฉุกเฉิน
กรณีผูปวยมีเหตุฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุ ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขมีหนาที่ชวยชีวิต
ผูปวยอยางทันทวงทีตามหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพ
แตเมื่อดูแลรักษาผูปวยไดระยะหนึ่งพบวา ผูปวยไดทําหนังสือแสดงเจตนาไวผูประกอบวิชาชีพ
ดานสาธารณสุขที่ใหการรักษาควรเคารพเจตนารมณของผูทําหนังสือแสดงเจตนา โดยควรแจงใหผูทํา
หนาที่อธิบายความประสงคที่แทจริงของผูทําหนังสือแสดงเจตนา พยาน หรือบุคคลที่มีชื่อปรากฎใน
หนังสือแสดงเจตนาทราบแลวดําเนินการตามหนังสือ โดยในการดําเนินการนั้นใหพิจารณาหลักการดูแล
รักษาแบบประคับประคองควบคูกันไปดวย
(๒)การพิจารณายุติการใหการรักษาที่ไดดําเนินการไปแลว
กรณีที่ผูปวยถูกนําตัวมารักษาในสถานบริการสาธารณสุขและผูปวยอยูในวาระสุดทายของชีวิต
เมื่อผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขทราบวาผูปวยไดทําหนังสือแสดงเจตนา ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่
ใหการดูแลรักษาผูทําหนังสือแสดงเจตนาควรพิจารณายุติการรักษาที่ดําเนินการไปแลว (Withdraw) แต
ยังคงใหการดูแลรักษาแบบประคับประคองทั้งนี้ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ใหการดูแลรักษาผูทําหนังสือ
แสดงเจตนาควรพูดคุยกับญาติหรือบุคคลใกลชิดของผูทําหนังสือแสดงเจตนากอนดําเนินการในเรื่องนี้
เพื่อปองกันความเขาใจผิด
ในกรณีที่ผูปวยมิไดทําหนังสือแสดงเจตนาไว ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขสามารถนําเเน
วทางการปฏิบัตินี้มาพิจารณาปรับใชได โดยควรพิจารณาปจจัยประกอบตางๆ เชน คุณภาพชีวิตของผูปวย
ประโยชนที่จะเกิดกับผูปวยในระยะยาว ความประสงคของผูปวยหรือญาติ ภาระคาใชจายและทรัพยากรใน
การดูแลรักษาผูปวย ฯลฯ เปนรายกรณีไป ทั้งนี้ ตองไมถือเอาผลประโยชนทางธุรกิจเปนตัวตัดสิน
(๓)การสงตัวผูทําหนังสือแสดงเจตนาที่ทําหนังสือแสดงเจตนากลับบาน
ในกรณีที่ผูทําหนังสือแสดงเจตนาระบุความตองการที่จะกลับบานไว เจาหนาที่ของสถานบริการ
สาธารณสุขควรอํานวยความสะดวกในการสงผูทําหนังสือแสดงเจตนาตามความเหมาะสม
ในกรณีที่ผูทําหนังสือแสดงเจตนาเสียชีวิตที่บานแลว เจาหนาที่ของสถานบริการสาธารณสุขควร
ประสานงานใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ใหการดูแลรักษาผูทําหนังสือแสดงเจตนาใหความเห็นเพื่อใช
ประกอบการขอใบมรณบัตรตามความเหมาะสม
(๔)ผลทางกฎหมายตอผูที่เกี่ยวของ
ผูประกอบวิ ช าชี พดา นสาธารณสุ ขที่ ไ ดดูแลรัก ษาผูทํา หนังสือ แสดงเจตนาตามจริ ยธรรมแหง
วิชาชีพ เพื่อใหผูทําหนังสือแสดงเจตนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและปฏิบัติตามความประสงคที่แสดงไวใน
หนังสือแสดงเจตนาไมถือเปนความผิดตามกฎหมายทั้งทางแพงและอาญาแตอยางใด ทั้งนี้เนื่องมาจาก
กฎหมายตองการใหผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขเกิดความสบายใจไมตองกังวลวาจะมีความผิดเมื่อได
ปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาแลว
ในทางกลับกันผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขที่ไมยินยอมปฏิบัติตามหนังสือดังกลาวก็ไมถือวา
มีความผิดตามกฎหมาย หากไดปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพในการดูแลรักษาผูทําหนังสือแสดง
เจตนา แตผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขยังคงมีหนาที่แจงใหผูทําหนังสือแสดงเจตนา ญาติหรือผู

ใกล ชิ ด ทราบถึ ง เหตุ ผ ลที่ ไ ม ป ฏิบั ติ ต ามหนั ง สื อ แสดงเจตนา แต อ ย า งไรก็ ต ามผูป ระกอบวิ ช าชี พ ด า น
สาธารณสุขที่ไมปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาควรแนะนําใหผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขทานอื่นเขา
มาชวยดูแลผูทําหนังสือแสดงเจตนาตามความเหมาะสม

ภาคผนวก
ตัวอยางหนังสือแสดงเจตนาตอไปนี้สามารถแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพ
ผูปวยแตละราย ทั้งนี้ ควรปรึกษาผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขหรือผูที่มีความรูใน
เรื่องนี้ และเพื่อประโยชนในการทําความเขาใจ กรุณาอานประกอบกับกฎกระทรวงกําหนด
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การตามหนั ง สื อ แสดงเจตนาไม ป ระสงค จ ะรั บ บริ ก าร
สาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมาน
จากการเจ็บปวย พ.ศ. ๒๕๕๓ ในเว็บไซต www.thailivingwill.in.th
คําแนะนําในการทําหนังสือแสดงเจตนา
๑. การทําหนังสือแสดงเจตนานี้เปนสิทธิผูปวยที่จะเลือกทําหรือไมก็ไดตามความสมัครใจผูทํา
หนังสือแสดงเจตนาควรทําความเขาใจวัตถุประสงคในการทําหนังสือนี้กอน กรณีที่ผูที่จะทําหนังสือมีอายุ
ต่ํากวา ๑๘ ป จะตองไดรับความยินยอมจากผูปกครองหรือญาติที่ใหการเลี้ยงดู
๒. ผูที่ประสงคจะทําหนังสือแสดงเจตนาอาจขอคําปรึกษาจากผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข
เจาหนาที่ของสถานบริการสาธารณสุขหรือนักกฎหมายที่มีความเขาใจในเรื่องนี้
๓. หากผูทําหนังสือแสดงเจตนาเขียนหนังสือไมได หรือไมสะดวกในการเขียนหนังสือ สามารถ
ขอใหผูอื่น ชวยเขี ยนหรือพิมพ แ ทนได แลวขอใหผูเขียนหรือ ผูพิมพระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขบั ต ร
ประจําตัวประชาชน พรอมลงลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือของผูนั้นกํากับไวในหนังสือนั้นดวย
๔. เพื่อชวยยืนยันความถูกตองในกรณีมีขอสงสัย กรณีที่มีการทําหนังสือแสดงเจตนาในสถาน
บริการสาธารณสุข ควรมีพยานรูเห็นในขณะทําหนังสือแสดงเจตนาทั้งสองฝาย ไดแก พยานฝายสมาชิกใน
ครอบครัว ญาติ เพื่อนหรือคนใกลชิดของผูทําหนังสือแสดงเจตนา กับพยานฝายผูใหการดูแลรักษา เชน
แพทย พยาบาล แตก็ไมควรเปนแพทยเจาของไขหรือพยาบาลผูจัดการรายกรณี
ในกรณีที่มีการทําหนังสือแสดงเจตนาที่บา นหรือที่อื่น ควรมีพยานตามความเหมาะสมแลวแตกรณี
๕. ผูทําหนังสือแสดงเจตนาควรจัดเก็บหนังสือไวเอง หรือมอบใหบุคคลที่ใกลชิดเก็บรักษาไว และ
มอบสําเนาหนังสืออยางละ ๑ ฉบับใหแกญาติ พยาน ผูที่ทําหนาที่อธิบายความประสงคของผูทําหนังสือ
หรือแพทยที่เคยใหการรักษา เพื่อใหทราบความประสงคของผูทําหนังสือ
๖. ผูทําหนังสือแสดงเจตนาจะยกเลิกหรือแกไขเปลี่ยนแปลงหนังสือเมื่อใดก็ได ทั้งนี้ผูทําหนังสือ
แสดงเจตนาควรแจงเรื่องนี้ใหผูเกี่ยวของทราบโดยไมชักชา โดยเฉพาะผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขที่
เกี่ยวของ รวมถึงสมาชิกในครอบครัวหรือผูใกลชิด
๗. ญาติผูปวยหรือสมาชิกในครอบครัวควรทําตามความประสงคของผูทําหนังสือแสดงเจตนา
และไมควรปกปดขอมูลอาการปวยมิใหผูปวยทราบ ซึ่งอาจเปนผลเสียตอผูปวยมากกวาผลดี เชน ทําให
ผูปวยมีความสงสัย ไมไววางใจ วิตกกังวล ไมมีโอกาสสั่งเสีย ร่ําลา หรือจัดการทรัพยสินของตนเอง

๘. กรณีที่มีขอสงสัยหรือเห็นวาการดูแลรักษาของผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข ไมสอดคลอง
กับหนังสือแสดงเจตนาหรือความประสงคของผูปวยแลว ญาติผูปวยหรือผูใกลชิดควรปรึกษาหารือ หรือ
สอบถามขอเท็จจริงจากผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขโดยตรง

ตัวอยางหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข (แบบที่ ๑)

เขียนที่ ...............................................
วันที่ .........................................
ขาพเจา(ชื่อ-นามสกุล)...................................................................................อายุ........ป
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน................................................................................................
ที่อยูที่ติดตอได.........................................................................................................................
เบอรโทรศัพท .............................................เบอรที่ทํางาน .........................................................
ขณะขาพเจาทําหนังสือฉบับนี้ ขาพเจามีสติสัมปชัญญะบริบูรณ ขาพเจาประสงคจะใหผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมที่ดูแลรักษาขาพเจา รักษาโดยใหขาพเจายังมีคุณภาพชีวิตที่ขาพเจายอมรับได
ในกรณีที่ ขา พเจาตกอยูในสภาวะใดสภาวะหนึ่งตอไปนี้ ใหถือวาเปน วาระสุด ท ายในชีวิตของ
ขาพเจา ขาพเจาไมตองการตกอยูในสภาพเชนนั้น (โปรดทําเครื่องหมาย ในขอที่ทานตองการบางขอหรือ
ทั้งหมด พรอมลงชื่อกํากับในขอนั้นดวย)

ไมรูสึกตัวอยางถาวร หมายความวา ขาพเจาไมอาจรูไดวารอบตัวขาพเจามีใคร
หรือสิ่งใดอยูเลย และมีโอกาสนอยมากที่จะกลับฟนขึ้นมาจากการสลบนั้น
มีอาการสับสนอยางถาวร หมายความวา ขาพเจาไมอาจจดจํา เขาใจหรือตัดสินใจ
เรื่องใดๆ ได ขาพเจาไมอาจจําคนที่ขาพเจารักได หรือไมสามารถสนทนากับเขาไดอยาง
แจมแจง
ไมสามารถใชชีวิตประจําวันตามปกติไดอยางอิสระ ซึ่งไดแก ไมอาจพูดไดยาวๆ
อยางชัด เจน หรื อเคลื่อนไหวรางกายไม ไ ด ตองใหผูอื่น ชวยทํา สิ่งตอไปนี้ใ ห คือ ปอน
อาหาร อาบน้ํา แตงตัว เดินไมไดเอง การฟนฟูสภาพหรือการรักษาที่ชวยฟนฟูใดๆ จะไม
ทําใหอาการดังกลาวกระเตื้องขึ้น
อยูในภาวะสุดทายของการเจ็บปวย หมายความวา โรคที่ขาพเจาเปนอยูมาถึง
ระยะสุดทายแลว แมไดรับการรักษาเต็มที่แลวก็ตาม เชน มะเร็งไดแพรกระจายไปทั่วโดย
ไมสนองตอการรักษาใดๆ ตอไปอีก หัวใจและปอดไดรับความเสียหายหรือถูกทําลาย
เรื้อรัง จนกระทั่งมีความรูสึกวาขาดอากาศอยูตลอดเวลา

…………
…………

…………

…………

โปรดใหการรักษาขาพเจาตามความประสงค ดังตอไปนี้ (โปรดทําเครื่องหมาย ในขอที่ทาน
ยอมรับหรือไมยอมรับ พรอมลงชื่อกํากับในขอนัน้ ดวย)
๑. การฟนฟูการเตนของหัวใจและการหายใจ ไดแก การกระตุนใหหัวใจกลับ
ยอมรับ
เตนขึ้นใหม หรือทําใหกลับหายใจไดใหมภายหลังจากที่หัวใจหรือการหายใจหยุด
ทํางานแลว ซึ่งไดแกการใชเครื่องมือไฟฟากระตุน กด กระแทกทรวงอก และใช
ไมยอมรับ
เครื่องชวยหายใจ
………………
๒. การพยุงการมีชีวิต คือ การใชเครื่องชวยหายใจติดตอกันไปตลอดเวลา การให
ยอมรับ
สารน้ําและยาทางหลอดเลือดดํา รวมทั้งการใชเครื่องมือตางๆ ที่ชวยใหปอด หัวใจ
ไต และอวัยวะอื่นๆ ทํางานตอไปได
ไมยอมรับ
………………
๓. การรักษาภาวะที่เกิดภาวะแทรกซอนขึ้นใหม เชน การผาตัด การถายเลือด
การใหยาปฏิชีวนะ ซึ่งเปนการรักษาภาวะแทรกซอนดังกลาว แตไมไดรักษาโรคที่
เปนอยูเดิม
๔. การใหอาหารทางทอ หมายถึง การใหอาหารและน้ําเขาไปในกระเพาะอาหาร
ของผูปวย หรือใหของเหลวเขาทางหลอดเลือดดํา หรือรวมทั้งการใหอาหารหรือ
น้ําทางหลอดเลือดแดงดวย

ยอมรับ
ไมยอมรับ
………………
ยอมรับ
ไมยอมรับ
………………

ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไดใหบริการไปแลว โดยมิไดทราบถึงเนื้อความใน
หนังสือแสดงเจตนาฉบับนี้หรือไมทราบความประสงคที่แทจริงของขาพเจา ขาพเจาขอรองให ยุติการ
บริการ (Withdraw) ในสิ่งที่ขาพเจาไมยอมรับดวย
ขาพเจาขอใหสถานพยาบาลหรือผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขอํานวยความสะดวกตามความ
เหมาะสม ดังตอไปนี้
o ความประสงคที่จะเสียชีวิตที่บาน
o การเยียวยาทางจิตใจอืน่ ๆ (กรุณาระบุ เชน การสวดมนต, การเทศนาของนักบวช เปน
ตน).....................................................................................................................
o ............................................................................................................................
o ............................................................................................................................
ขาพเจาขอมอบหมายให (ชื่อ นามสกุล).............................................................. ในฐานะ
บุคคลใกลชิด (ถา มี) เปน ผูแสดงเจตนาแทน เมื่ อขาพเจาอยูใ นภาวะที่ไ มสามารถสื่อสารกับผูอื่น ได

ตามปกติเพื่อทําหนาที่อธิบายความประสงคที่แทจริงของขาพเจา หรือปรึกษาหารือกับผูประกอบวิชาชีพ
ดานสาธารณสุขในการวางแผนการดูแลรักษาตอไป
ขาพเจาไดทําหนังสือแสดงเจตนาตอหนาพยาน และทําสําเนาเอกสารมอบใหบุคคลใกลชิด และ
พยานเก็ บ รั ก ษาไว เพื่ อนํ า ไปแสดงต อเจ า หน า ที่ ข องสถานพยาบาลเมื่อ ขา พเจ า ถูก นํ า ตัว เข า รัก ษาใน
สถานพยาบาล
ลงชื่อผูท ําหนังสือแสดงเจตนา....................................................
ลงชื่อบุคคลใกลชิด.................................................
ลงชื่อพยาน..........................................................
ลงชื่อพยาน..........................................................
ลงชื่อผูเขียน/ผูพิมพ .............................................................
ผูใกลชิด (ทําหนาที่อธิบายความประสงคที่แทจริงของผูทําหนังสือ หรือหารือแนวทางการดูแล
รักษากับผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ดูแลรักษาขาพเจา เชน บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร พี่ นอง หรือ
บุคคลอื่นที่มีความสัมพันธใกลชิดกัน ไววางใจกัน)
ชื่อ-นามสกุล ...............................................มีความสัมพันธเปน ...................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ..............................................................................................
ที่อยูที่ติดตอได........................................................................................................................
เบอรโทรศัพท ........................................................................................................................
พยานคนที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล ................................................มีความสัมพันธเปน .................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ..............................................................................................
ที่อยูที่ติดตอได.......................................................................................................................
เบอรโทรศัพท .......................................................................................................................
พยานคนที่ ๒
ชื่อ-นามสกุล .............................................มีความสัมพันธเปน ...................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน .............................................................................................
ที่อยูที่ติดตอได......................................................................................................................
เบอรโทรศัพท ......................................................................................................................
ผูเขียนหรือผูพิมพหนังสือนี้แทนผูทําหนังสือแสดงเจตนา
ชื่อ-นามสกุล .............................................มีความสัมพันธเปน .................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ...........................................................................................
ที่อยูที่ติดตอได.....................................................................................................................
เบอรโทรศัพท ....................................................................................................................

ตัวอยางหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข (แบบที่ ๒)
วันที่ ...................................
ขาพเจา (ชื่อ-นามสกุล) .............................................................................อายุ........ป
บัตรประชาชนเลขที่ ................................................................................................................
ที่อยูที่ติดตอได ....................................................................................................................
เบอรโทรศัพท ...................................................เบอรที่ทํางาน ................................................
ขณะทําหนังสือฉบับนี้ ขาพเจามีสติสัมปชัญญะบริบูรณ และมีความประสงคที่จะแสดงเจตนาที่จะ
ขอตายอยางสงบตามธรรมชาติ ไมตองการใหมีการใชเครื่องมือใดๆ กับขาพเจา เพื่อยืดการตายออกไป
โดยไมจําเปนและเปนการสูญเปลา แตขาพเจายังคงไดรับการดูแลรักษาตามอาการ
•
เมื่อขาพเจาตกอยูในวาระสุดทายของชีวิต หรือ
•
เมื่อขาพเจาไดรับทุกขทรมานจากการบาดเจ็บหรือโรคทีไ่ มอาจรักษาใหหายได
ขาพเจาขอปฏิเสธการรักษาดังตอไปนี้ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ และใหเซ็นชื่อกํากับหนาขอที่ทาน
เลือก)
o การเจาะคอเพือ่ ใสทอชวยหายใจ
o การใชเครื่องชวยหายใจ
o การใหสารอาหารและน้ําทางสายยาง
o การเขารักษาในหองไอ.ซี.ยู (I.C.U.)
o การกระตุนระบบไหลเวียน
o กระบวนการฟน ชีพเมื่อหัวใจหยุด
o การรักษาโรคแทรกซอนดวยยาหรือวิธีการรักษาใดๆ
o .......................................................................................................................
o .......................................................................................................................
o .......................................................................................................................
ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไดใหบริการดังกลาว โดยมิไดทราบถึงเนื้อความใน
หนังสือแสดงเจตนาฉบับนี้หรือไมทราบความประสงคที่แทจริงของขาพเจา ขาพเจาขอรองใหผูนั้นกรุณา
หยุดการบริการ(Withdraw)ตอไปนีด้ วย ไดแก
o การใชเครื่องชวยหายใจ
o การใหสารอาหารและน้ําทางสายยาง
o .......................................................................................................................
o .......................................................................................................................
o .......................................................................................................................

ขาพเจาขอใหสถานพยาบาลหรือผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขอํานวยความสะดวกตามความ
เหมาะสม ดังตอไปนี้
ความประสงคที่จะเสียชีวิตที่บาน
o การเยียวยาทางจิตใจ(กรุณาระบุ เชน การสวดมนต, การเทศนาของนักบวช)
o .......................................................................................................................
ขาพเจาขอมอบหมายให (ชือ่ นามสกุล) .............................................................. ในฐานะ
บุคคลใกลชิด (ถามี) เปนผูแ สดงเจตนาแทน เมื่อขาพเจาอยูในภาวะที่ไมสามารถสือ่ สารกับผูอื่นได
ตามปกติ เพื่อทําหนาที่อธิบายความประสงคที่แทจริงของขาพเจา หรือปรึกษาหารือกับแพทยในการวาง
แผนการดูแลรักษาตอไป
ขาพเจาไดทําหนังสือแสดงเจตนาตอหนาพยาน และทําสําเนาเอกสารมอบใหบคุ คลใกลชิด และ
พยานเก็บรักษาไว เพื่อนําไปแสดงตอเจาหนาที่ของสถานพยาบาลเมื่อขาพเจาถูกนําตัวเขารักษาใน
สถานพยาบาล
ผูแ สดงเจตนา....................................................ลงชื่อ
บุคคลใกลชิด...................................................ลงชื่อ
พยาน................................................ลงชื่อ
พยาน.................................................ลงชื่อ
ผูใกลชิด (ทําหนาที่อธิบายความประสงคที่แทจริงของผูทําหนังสือ หรือหารือแนวทางการดูแล
รักษากับผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ดูแลรักษาขาพเจา เชน บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร พี่ นอง หรือ
บุคคลอื่นที่มีความสัมพันธใกลชิดกัน ไววางใจกัน)
ชื่อ-นามสกุล ...............................................มีความสัมพันธเปน ....................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ...............................................................................................
ที่อยูที่ติดตอได.........................................................................................................................
เบอรโทรศัพท .........................................................................................................................
พยานคนที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล .............................................มีความสัมพันธเปน ......................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน................................................................................................
ที่อยูที่ติดตอได.........................................................................................................................
เบอรโทรศัพท .........................................................................................................................
พยานคนที่ ๒
ชื่อ-นามสกุล .................................................มีความสัมพันธเปน .................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ...............................................................................................
ที่อยูที่ติดตอได.........................................................................................................................
เบอรโทรศัพท .........................................................................................................................
ผูเขียนหรือผูพิมพหนังสือนี้แทนผูทําหนังสือแสดงเจตนา
ชื่อ-นามสกุล ..................................................มีความสัมพันธเปน ................................

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ...............................................................................................
ที่อยูที่ติดตอได.........................................................................................................................
เบอรโทรศัพท .........................................................................................................................

