
ของ

เบาใจ

บันทึกเมื่อ

เพ่ือการวางแผนดูแลสุขภาพลวงหนา

สมุด





สมุดเบาใจคืออะไร

สมุุดเบาใจ คืือเคืรื่ื�องมุือช่่วยวางแผนการื่ดูแลล่วงหน้า (Advance Care 

Planning) และสื�อสารื่เจตนาล่วงหน้าเก่�ยวกับการื่ดูแลสุขภาพช่่วงสุดท้้าย

ให้คืรื่อบคืรัื่วและท้่มุสุขภาพรื่ับท้รื่าบ พวกเขาจะได้ไมุ่ต้องเดาใจในกรื่ณี่ท้่�

ท้่านป่่วยรื่ะยะสุดท้้ายและไมุ่สามุารื่ถสื�อสารื่ได้ โดยมุ่เป้่าหมุายการื่ดูแลท่้�

สอดคืลอ้งกนั รื่ว่มุมุอืกนัดแูลท้า่นใหมุ้ค่ืณุีภาพช่ว่ติท้่�ดท่้่�สดุแมุใ้นยามุเจบ็ป่ว่ย

สมุดุเบาใจ จะนำาพาท้า่นสำารื่วจมุมุุมุองตอ่ช่ว่ติและคืวามุตาย ใหค้ืวามุรืู่เ้รื่ื�อง

การื่ดแูลสขุภาพช่ว่งสดุท้า้ย ช่ว่ยในการื่วางแผนดแูลลว่งหนา้ ท้ั�งมุติิรื่า่งกาย 

จิตใจ สังคืมุ และจิตวิญญาณี รื่วมุไป่ถึงการื่จัดการื่รื่่างกายและงานศพ

การื่เข่ยนสมุุดเบาใจ ท้ำาได้ในทุ้กช่่วงของช่่วิต ท้ั�งช่่วงท้่�ท้่านมุ่สุขภาพ 

แขง็แรื่งและช่ว่งท้่�ท้า่นเจบ็ป่ว่ย เอกสารื่จากสมุดุเบาใจเลมุ่น่� ถอืเป็่นหนงัสอื

แสดงเจตนาเลือกวิธี่การื่รื่ักษาล่วงหน้า ในวารื่ะสุดท้้ายของช่่วิต ตามุ พรื่บ.

สุขภาพแห่งช่าติ พ.ศ. 2550 มุาตรื่า 12
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ข้อมูลส่วนตัว

ฉันช่ื�อ __________________________________________________________   

คืนอื�นเรื่่ยกฉันว่า _______________ฉันเกิดวันท้่� _____________________    

เลขท้่�บตัรื่ป่รื่ะช่าช่น _____________________เบอร์ื่โท้รื่ศพัท้ ์____________________

ท้่�อยู่ป่จัจบุนั _____________________________________________________

________________________________________________________________

ภมูุลิำาเนาเดิมุและพื�นเพของฉัน_________________________________________

โรื่งพยาบาลท้่�ใช่บ้รื่กิารื่ป่รื่ะจำา ________________________________________

นิสัยใจคือของฉัน 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

สิ�งท้่�ฉันภูมุิใจในช่่วิต

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

โรื่คืหรื่ืออาการื่ป่่วยท้่�ฉันมุ่อยู่คืือ

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

กรื่ณี่ท้่�ฉันป่่วย ฉันมุองคืวามุเจ็บป่่วยท้่�เป่็นอยู่ในขณีะน่�ว่า

________________________________________________________________

_______________________________________________________________
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สิ�งสำาคืัญท้่�ฉันอยากท้ำาก่อนตายคืือ

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ฉันมุองคืวามุตายท้่�กำาลังมุาถึงว่า

________________________________________________________________

________________________________________________________________

กรณีที่ท่านป่วยระยะสุดท้าย คุณค่าที่ส�าคัญที่สุด 3 อันดับแรกคือ...  
(รื่ะบุอันดับ 1-3)

____ มุ่อายุยืนยาว

____ ดูแลตัวเองได้ ไมุ่เป่็นภารื่ะของคืนอื�น

____ ได้อยู่อย่างสุขสบาย ไมุ่เจ็บป่วดท้รื่มุาน

____ ได้อยู่กับคืรื่อบคืรื่ัวอันเป่็นท้่�รื่ัก

____ ลูกหลานสามุัคืคื่ ไมุ่ท้ะเลาะกัน

____ ได้อยู่กับเพื�อนท้่�รื่ักและไว้วางใจ

____ จัดการื่ธีุรื่ะการื่งานได้สำาเรื่็จลุล่วงด้วยด่

____ ได้ช่่วยเหลือผู้อื�น ท้ำาตัวเป่็นป่รื่ะโยช่น์

____ ได้รื่ับคืวามุเคืารื่พให้เก่ยรื่ติ

____ ได้ฝึกป่ฏิบัติตามุคืวามุเช่ื�อท้างจิตวิญญาณีหรื่ือศาสนา

____ จากไป่อย่างมุ่สติ รืู่้สึกตัว

____ อื�นๆ (รื่ะบ)ุ __________________________________________________
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ความรู้เกี่ยวกับการป่วยระยะสุดท้าย

การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

ท่านพร้อมรับมือการจากไปของตนเองได้มากน้อยเพียงใด 
(ท้ำาเคืรื่ื�องหมุาย  ✓ ตามุคืวามุคืิดเห็นของท้่าน)

 ฉันพรื่้อมุจากไป่ ฉันยอมุรื่ับคืวามุตายได้

 ฉันพอท้ำาใจยอมุรื่ับได้

 ฉันยังไมุ่แน่ใจ

 ฉันยังยอมุรื่ับไมุ่ได้

ท่านเห็นด้วยกับแนวทางการดูแลแบบประคับประคองหรือไม่ 
(ท้ำาเคืรื่ื�องหมุาย  ✓ ตามุคืวามุคืิดเห็นของท้่าน)

 ฉันเห็นด้วยกับแนวท้างการื่ดูแลแบบป่รื่ะคืับป่รื่ะคือง

 ฉันยังไมุ่คื่อยเข้าใจ และต้องการื่ข้อมุูลเพิ�มุเติมุ

 ฉันไมุ่เห็นด้วย ฉันต้องการื่การื่รื่ักษาอย่างถึงท้่�สุด

 เมุื�อช่่วิตมุาถึงจุดหนึ�ง ไมุ่ว่าสูงวัยหรื่ือเจ็บป่่วย จะมุ่ช่่วงท้่�ท้่านเข้าสู่รื่ะยะสุดท้้ายของ

ช่่วิต ซึึ�งหมุายถึง ช่่วงท้่�อาการื่ป่่วยท้รืุ่ดลงอย่างรืุ่นแรื่ง ไมุ่สามุารื่ถรื่ักษาให้หายขาดได้

 ในช่่วงน่� ท้่านอาจอ่อนเพล่ย ไมุ่อยากกินอาหารื่ เคืลื�อนไหวไมุ่สะดวก เดินหรื่ือลุกไมุ่ได้ 

ต้องมุ่ผู้ดูแลอย่างต่อเนื�อง ต้องการื่พักผ่อน แต่ด้วยป่รื่ะสาท้รื่ับรืู่้ท่้�เสื�อมุลง ท้่านจึงไมุ่คื่อยรื่ับรืู่้

คืวามุเจ็บป่วดมุากนัก จนกรื่ะท้ั�งถึงจุดหนึ�ง รื่่างกายจะคื่อยๆ หยุดท้ำางานและเส่ยช่่วิต

 เมืุ�อผู้ป่่วยเผช่ิญโรื่คืท้่�คืุกคืามุช่่วิต รื่ักษาให้หายได้ยาก การื่ดูแลแบบป่รื่ะคืับป่รื่ะคือง

จึงเป่ล่�ยนเป่้าหมุายจากการื่รัื่กษาให้หายขาด มุาสู่การื่พัฒนาคืุณีภาพช่่วิตคืวบคืู่ไป่กับการื่

รื่ักษา โดยป่้องกันและบรื่รื่เท้าคืวามุทุ้กข์ท้รื่มุานต่างๆ ท้่�เกิดขึ�นกับผู้ป่่วยและคืรื่อบคืรื่ัว 

เขา้ไป่ดแูลป่ญัหาสขุภาพตั�งแตร่ื่ะยะแรื่กของโรื่คื ป่รื่ะเมุนิและดแูลป่ญัหาสขุภาพกาย ใจ สงัคืมุ 

และจิตวิญญาณี จนกรื่ะท้ั�งผู้ป่่วยจากไป่อย่างสงบและมุ่ศักดิ์ศรื่่

 การื่ดูแลแบบป่รื่ะคืับป่รื่ะคือง มุุ่งพัฒนาคืุณีภาพช่่วิต ไมุ่ยื�อช่่วิต และไมุ่เรื่่งการื่ตาย
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การกู้ชีพเพื่อช่วยชีิวิต - การยื�อชีวิตเพียงเพื่อยืดการตาย

ผูู้้ตัดสินใจแทน

ท่านคิดอย่างไรกับการยื�อชีวิตผูู้้ป่วยระยะสุดท้าย 
(ท้ำาเคืรื่ื�องหมุาย  ✓ ตามุคืวามุคืิดเห็นของท้่าน)

 ฉันไมุ่เห็นด้วยกับการื่ยื�อช่่วิต

 ฉันเห็นด้วยกับการื่ยื�อช่่วิต

 ฉันไมุ่แน่ใจ

 การื่กู้ช่่พเพื�อช่่วยช่่ิวิต คืือการื่ช่่วยช่่วิตผู้ป่่วยวิกฤตท่้�ยังมุ่โอกาสรื่อดช่่วิตและฟนคืืนสู่

สภาพป่กติ (เช่่น ป่รื่ะสบอุบัติเหตุ ป่่วยเฉ่ยบพลัน) ด้วยการื่กดนวดหัวใจ การื่ช่็อกกรื่ะแสไฟฟ้า 

การื่ใส่ท้่อช่่วยหายใจ คืวบคืู่กับการื่พยุงช่่พอื�นๆ ท้่�จำาเป่็น เช่่น การื่ใช่้เคืรื่ื�องช่่วยหายใจ การื่ให้

ยากรื่ะตุ้นหัวใจ การื่ใส่สายสวนป่ัสสาวะ การื่ให้อาหารื่ท้างสายอาหารื่ เป่็นต้น

 ในขณีะท่้�การื่พยุงช่พ่เพื�อยื�อช่ว่ติผูป้่ว่ยรื่ะยะสดุท้้าย มุกัเป่น็การื่รื่กัษาท่้�ไมุก่่อให้เกิดป่รื่ะโยช่น์ 

เพรื่าะการื่รื่กัษาขา้งต้นไมุท่้ำาให้ผูป้่ว่ยหายจากโรื่คืหรื่อืท้ำาให้ผูป้่ว่ยฟนคืนืสูส่ภาพป่กต ินอกจาก

น่� ภาวะเสื�อมุถอยของอวัยวะ จะท้ำาให้ผู้ป่่วยรื่ะยะสุดท้้ายเข้าสู่กรื่ะบวนการื่ใกล้ตายในอ่กรื่ะยะ

เวลาไมุ่นาน 

 กรื่ะบวนการื่ยื�อช่่วิต มุักท้ำาให้ผู้ป่่วยทุ้กข์ท้รื่มุานมุากขึ�น และอาจเส่ยช่่วิตในสภาพท้่�สับสน

วุ่นวาย ขณีะท้่�คืรื่อบคืรื่ัวพลาดโอกาสใช่้เวลาช่่วงสุดท้้ายกับผู้ป่่วยในบรื่รื่ยากาศท้่�สงบ

 ในกรื่ณ่ีท่้�ท่้านป่่วยรื่ะยะสดุท้้าย อยู่ในภาวะท้่�หมุดคืวามุสามุารื่ถในการื่ตดัสนิใจและไมุ่สามุารื่ถ

สื�อสารื่ได้แล้ว ท่้านอาจต้องการื่ผูต้ดัสนิใจแท้นมุาช่่วยอธิีบายคืวามุต้องการื่ท้่�แท้้จรื่งิของท่้าน 

ผูต้ดัสนิใจแท้นคืวรื่มุอ่ายุมุากกว่า 20 ปี่ รืู่จ้กัคืวามุต้องการื่และข้อกังวลของท่้านเป็่นอย่างด ่ได้รื่บั

การื่ยอมุรื่บัจากคืรื่อบคืรื่วัของท่้าน เตม็ุใจท้ำาหน้าท้่�ยืนยันเจตนาแท้นท่้าน 

 ผูต้ดัสนิใจแท้นมุห่น้าท้่�อธิีบายคืวามุป่รื่ะสงค์ืท้่�แท้้จรื่งิของท่้าน โดยจะเรื่ิ�มุท้ำาหน้าท่้�เมุื�อท่้าน

หมุดคืวามุสามุารื่ถในการื่ตดัสนิใจและไมุ่สามุารื่ถสื�อสารื่ได้
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หนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษา 
ในช่วงสุดท้ายของชีวิต

หลังจากท่ีฉััน________________________________ทบทวนชีวิตในสมุดเบาใจ รู้จัก 

การดูแลผูู้้ป่วยแบบประคับประคองแล้ว เมื่อฉัันเจ็บป่วยร้ายแรงด้วยโรคที่คุกคามชีวิต 

มีโอกาสรอดชีวิตน้อยมาก ฉัันต้องการให้แพทย์ดูแลรักษาดังนี� (เลือกข้อใดข้อหนึ�ง)

สภาวะใดบ้างที่ท่านยอมรับไม่ได้ (เลือกได้หลายข้อ)

ฉันต้องการื่รื่ักษาเต็มุท้่� แมุ้จะต้องทุ้กข์ท้รื่มุานจากการื่ใช่้เคืรื่ื�องพยุงช่่พเพื�อยื�อช่่วิต

ฉันต้องการื่รัื่กษาเต็มุท้่� รื่วมุถึงการื่ใช้่เคืรืื่�องพยุงช่่พเพื�อยื�อช่่วิต แต่หากแพท้ย์เห็นว่า
ไมุ่ได้ผล ฉันอนุญาตให้ถอดเคืรื่ื�องพยุงช่่พ รื่ักษาตามุอาการื่เพื�อลดคืวามุทุ้กข์ท้รื่มุาน 
และขอเส่ยช่่วิตตามุธีรื่รื่มุช่าติ

ฉันต้องการื่รื่ักษาตามุอาการื่เพื�อลดคืวามุทุ้กข์ท้รื่มุาน งดใช่้เคืรื่ื�องพยุงช่่พ งดยื�อช่่วิต 
และขอเส่ยช่่วิตตามุธีรื่รื่มุช่าติ

ฉันยังตัดสินใจไมุ่ได้ 

อื�นๆ (โป่รื่ดรื่ะบุ)________________________________________________________

ไมุ่มุ่สติรืู่้คืิด จำาคืนรื่ักไมุ่ได้

อยู่ในสภาพผักถาวรื่

ต้องใช่้เคืรื่ื�องช่่วยหายใจไป่ตลอดช่่วิต

อื�นๆ  _________________________________________________________________

กรณีที่ฉัันป่วยระยะสุดท้าย และไม่สามารถสื่อสารได้ ผูู้้ตัดสินใจแทนฉัันคือ 

      __________________________________________________โท้รื่ __________________

บ้าน                    โรื่งพยาบาล                    อื�นๆ ______________________________

ฉัันต้องการเสียชีวิตที่ 
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การดูแลอื่นๆ ที่ฉัันต้องการ
(ท้ำาเคืรื่ื�องหมุายถูก  ✓ หน้าข้อคืวามุท้่�ท้่านต้องการื่การื่ดูแลในช่่วงรื่ะยะสุดท้้ายของช่่วิต)

 ฉันต้องการื่ให้รื่่างกายสะอาด อยู่ในห้องพักท้่�สะอาด

 ฉันต้องการื่บรื่รื่เท้าอาการื่คืลื�นไส้อาเจ่ยน หายใจสั�น หอบเหนื�อย เพ้อ เศรื่้าซึึมุ

 ฉันต้องการื่ให้รื่ิมุฝีป่ากชุ่่มุช่ื�น ไมุ่แตกแห้ง รื่ักษาช่่องป่ากให้สะอาด

 ฉันต้องการื่ให้คืนรื่อบข้างรื่ับฟังคืวามุรืู่้สึก คืวามุต้องการื่ของฉัน

 ฉันต้องการื่ให้มุ่คืนยำ�าเตือนคืวามุด่งามุท้่�ฉันเคืยท้ำา รื่วมุถึงการื่บอกรื่ัก

 ฉันต้องการื่การื่สัมุผัส จับมุือ โอบกอด แมุ้ฉันไมุ่รืู่้สึกตัวก็ตามุ

 ฉันต้องการื่ยารื่ะงับป่วดอย่างเพ่ยงพอ แมุ้จะท้ำาให้ฉันสะลึมุสะลือ หลับนานขึ�น  
 หรื่ือไมุ่คื่อยรืู่้สึกตัวก็ตามุ

 ฉันต้องการื่ยารื่ะงับป่วดในรื่ะดับท้่�ฉันยังมุ่สติรื่ับรืู่้คืวามุเป่็นไป่ของรื่่างกาย

 ฉันต้องการื่ฟังเพลง เส่ยงอ่านหนังสือ__________________________________________

 ฉันต้องการื่ให้มุ่สิ�งเหล่าน่�ในห้องพัก___________________________________________

 ฉนัตอ้งการื่พบ (คืน/สตัวเ์ล่�ยง)________________________________________________

 ฉันตอ้งการื่ให_้____________________________________นำาท้างให้ฉนัจากไป่อยา่งสงบ

ฉัันขอรับรองว่า ขณะท�าเอกสารฉับับนี� ฉัันมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์

ลงช่ื�อ

วันท้่�

ฉัันต้องการให้คนอื่นๆ ปฏิิบัติต่อฉัันเพิ่มเติมดังนี�

_____________________________

(_____________________________)

_____________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________
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การสื่อสารในช่วงท้ายของชีวิต
(ท้ำาเคืรื่ื�องหมุายถูก  ✓ หน้าข้อคืวามุท้่�ท้่านเห็นด้วย)

กรณีแพทย์นัดฟัังค�าวินิจฉััยโรคครั�งส�าคัญ หรือการรับรู้ข่าวร้าย

 ฉันต้องการื่รืู่้คืำาวินิจฉัยคืรื่ั�งสำาคืัญด้วยตนเองเพ่ยงลำาพัง

 ฉันต้องการื่รืู่้คืำาวินิจฉัยคืรื่ั�งสำาคืัญ โดยมุ่เพื�อนรื่่วมุฟังคืือ _______________________

 ฉันไมุต่อ้งการื่รืู่ค้ืำาวินจิฉยัคืรื่ั�งสำาคัืญ ฉนัอยากใหแ้พท้ยบ์อกคืำาวนิจิฉยักบัคืนท้่�ฉนัไวใ้จ คือื 
 ________________________________________________________________

นอกจากนี� ฉัันอยากสื่อสารกับคนใกล้ชิดดังนี�

 ฉันรื่ักพวกเขา 

 ฉันขอบคืุณีทุ้กคืนท้่�ดูแล ให้คืวามุรื่ัก คืวามุป่รื่ารื่ถนาด่แก่ฉัน

 ฉันขอโท้ษในคืวามุผิดพลาดล่วงเกิน ท้ั�งโดยรืู่้ตัวและไมุ่รืู่้ตัว ท้ั�งท้างตรื่งและท้างอ้อมุ 

 ฉันอยากให้ทุ้กคืนรืู่้ว่า ช่่วงเวลาตายคืือขั�นตอนธีรื่รื่มุดาของช่่วิต ฉันยอมุรื่ับคืวามุตายได้

 ขณีะท้่�ฉันกำาลังจะตาย ฉันต้องการื่ให้รื่ักษาบรื่รื่ยากาศแห่งคืวามุสงบ และสันติในใจ

ฉัันต้องการให้คนรอบตัวฉััน ระลึกถึงฉัันดังนี�

สิ่งอื่นๆ ที่ฉัันเป็นห่วง และอยากฝากให้คนใกล้ชิดช่วยจัดการ
 เช่่น คืนท้่�เป่็นห่วง การื่ดูแลสัตว์เล่�ยง การื่จัดการื่เอกสารื่สำาคืัญ เป่็นต้น

 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
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การจัดการร่างกายและงานศพ
(ท้ำาเคืรื่ื�องหมุายถูก  ✓ หน้าข้อคืวามุท้่�ท้่านเห็นด้วย)

เกี่ยวกับการบริจาคร่างกายหรืออวัยวะ

 ฉันไมุ่ต้องการื่บรื่ิจาคืรื่่างกายหรื่ืออวัยวะ

 ฉนัต้องการื่บรื่จิาคืรื่า่งกายหรื่อือวยัวะ ฉนัเก็บเอกสารื่ไวท้้่�__________________________

 ________________________________________________________________________

ฉัันต้องการให้จัดงานศพดังนี�

ความต้องการอื่นๆ เกี่ยวกับงานศพของฉััน มีดังนี� 

 เช่่น ของท้่�รื่ะลึกงานศพ การื่จัดการื่เงินบรื่ิจาคื เป่็นต้น

ฉัันต้องการให้จัดงานศพเป็นเวลา_____________วัน 

โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ____________________บาท

ฉัันอยากให้______________________________เป็นผูู้้ดูแลงานศพของฉััน

 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________ 
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บทส่งท้าย

สมุดุเบาใจเลมุ่น่� มุร่ื่ายละเอย่ดท้างการื่แพท้ยไ์มุมุ่าก เนื�องจากผูป้่ว่ยแตล่ะ

คืนมุ่เงื�อนไขหรื่ือภาวะโรื่คืไมุ่เหมุือนกัน การื่วางแผนดูแลท้างการื่แพท้ย์

นอกเหนือจากน่� ท้่านคืวรื่ป่รื่ึกษาแพท้ย์ป่รื่ะจำาตัว หรื่ือท้่มุดูแลแบบป่รื่ะคืับ

ป่รื่ะคืองในโรื่งพยาบาลท้่�ท้่านใช่้บรื่ิการื่ต่อไป่

สมุดุเบาใจเลมุ่น่� มุผ่ลท้างกฎหมุายตามุ พ.รื่.บ. สขุภาพแห่งช่าต ิพ.ศ. 2550 

มุาตรื่า 12 อยา่งไรื่กต็ามุ ในสงัคืมุไท้ย เจตนาของท้า่นจะเป่น็จรื่งิไดมุ้ากขึ�น 

ถ้าท้่านสื�อสารื่ข้อมุูลในสมุุดเบาใจน่�กับคืรื่อบคืรื่ัว คืนใกล้ช่ิด จนพวกเขา

เข้าใจเจตนาของท้่านอย่างช่ัดเจนและสอดคืล้องกัน

ข้อมุลูในสมุดุเบาใจ ท่้านสามุารื่ถป่รื่บัเป่ล่�ยนได้ท้กุเมุื�อ หากมุก่ารื่เป่ล่�ยนแป่ลง 

ท้่านคืวรื่ลงชื่�อกำากับ หรืื่อท้ำาสมุุดเบาใจเล่มุใหมุ่ โดยเล่มุท้่�มุ่ผลในท้าง

กฎหมุายคืือเล่มุล่าสุด

พรื่บ.สุขภาพแห่งช่าติ พ.ศ. 2550 มุาตรื่า 12

 บุคืคืลมุ่สิท้ธิีท้ำาหนังสือแสดงเจตนา 

ไมุ่ป่รื่ะสงค์ืจะรื่ับบริื่การื่สาธีารื่ณีสุขท่้�เป่็นไป่

เพ่ยงเพื�อยืดการื่ตายในวารื่ะสุดท้้ายของช่่วิต

ตน หรื่อืเพื�อยตุกิารื่ท้รื่มุานจากการื่เจบ็ป่ว่ยได้

 การื่ดำาเนนิการื่ตามุหนงัสือแสดงเจตนา

ตามุวรื่รื่คืหนึ�ง ให้เป่็นไป่ตามุหลักเกณีฑ์์

และวิธี่การื่ท้่�กำาหนดในกฎกรื่ะท้รื่วง เมุื�อ 

ผู้ป่รื่ะกอบวิช่าช่่พด้านสาธีารื่ณีสุขได้ป่ฏิบัติ

ตามุเจตนาของบุคืคืลตามุวรื่รื่คืหนึ�งแล้ว  

มุิให้ถือว่าการื่กรื่ะท้ำานั�นเป่็นคืวามุผิดและให้

พ้นจากคืวามุรื่ับผิดท้ั�งป่วง
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ฉัันมี Advance Directive

ฉัน ____________________________________

มุ่หนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธี่การื่รื่ักษาในช่่วง 

สุดท้้ายของช่่วิต โดยผู้ตัดสินใจแท้นฉัน คืือ

_______________________________________

โท้รื่ ________________________________________

ลายเซ็็นคนที่ทราบข้อมูลสมุดเบาใจของฉััน รายชื่อคนที่ท�าสมุดเบาใจร่วมกับฉััน

หลังท�าสมุดเบาใจเสร็จแล้ว ท่านควรท�าสิ่งเหล่านี� เพื่อการสื่อสาร

เจตนาที่สมบูรณ์

• สื�อสารื่คืวามุต้องการื่ของท่้านในสมุุดเล่มุน่�แก่คืรื่อบคืรัื่ว และผู้ตัดสิน

ใจแท้น ให้พวกเขาได้รื่ับรืู่้และยอมุรื่ับเจตนาของท้่าน

• ถ่ายเอกสารื่หน้า 6-7 เก็บไว้ในแฟ้มุป่รื่ะวัติเวช่รื่ะเบ่ยนในโรื่งพยาบาล

ท้่�ท้่านใช่้บรื่ิการื่

• ถา่ยสำาเนาชุ่ดหนึ�งให้คืรื่อบคืรัื่วหรืื่อผูตั้ดสนิใจแท้น สว่นสมุดุเบาใจฉบับ

จรื่ิง ให้เก็บไว้กับตัวท้่านเอง

• เมุื�อเงื�อนไขสุขภาพของท่้านเป่ล่�ยนไป่ เช่่น พัฒนาการื่โรื่คืรุื่นแรื่งขึ�น 

หรื่ืออยู่ในช่่วงท้่�ช่่วิตเหลือเวลาจำากัด ท้่านคืวรื่ท้บท้วนเอกสารื่ฉบับน่�

และหารื่ือกับท้่มุสุขภาพเพื�อท้ำาแผนดูแลล่วงหน้าให้เป่็นป่ัจจุบัน

• ตัดบัตรื่สมุุดเบาใจในหน้าน่� สอดไว้ในกรื่ะเป่๋าสตางคื์ เพื�อสื�อสารื่กับ 

แพท้ย์ กรื่ณี่ท้่�ท้่านป่รื่ะสบภาวะวิกฤตในช่่วงสุดท้้ายของช่่วิต



บันทึกเพิ่มเติม

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
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สมุุดเบาใจ
เพื�อการื่วางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้า

ผูู้้จัดท�า กลุ่มุ Peaceful Death

ออกแบบรูปเล่ม Faiyen

พิมพ์เมื่อ พฤศจิกายน 2564

จ�านวนพิมพ์ xxxxxxxx เล่มุ

พิมพ์ที่ โรื่งพิมุพ์สามุลดา

สั่งซ็ื�อสมุดเบาใจได้ที่

Line @peacefuldeath

Facebook  Peaceful Death

ราคา 30 บาท้

ดาวน์โหลดสมุดเบาใจได้ที่ 

www.peacefuldeath.co/baojai

ได้รื่ับการื่อนุญาตจากกองทุ้นสนับสนุนการื่สรื่้างเสรื่ิมุสุขภาพ (สสส.)

สั่งซ็ื�อ
สมุดเบาใจ

ชมวิธีเขียน
สมุดเบาใจ

ดาวน์โหลด
สมุดเบาใจ

ชมคลิปความรู้
การดูแลแบบ

ประคับประคอง



เบาใจ
เพ่ือการวางแผนดูแลสุขภาพลวงหนา

สมุด

โครงการชุมชนกรุณา เพื่อการอยู่และตายดี

กลุ่ม Peaceful Death


