หนังสือแสดงเจตนาไม่ ประสงค์ จะรั บบริการสาธารณสุข
ตามมาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัตสิ ุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2550
เขียนที่ บ้ านเลขที่ 6 อินทามระ 39 แยก 3 สุทธิสารฯ
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ข้ าพเจ้ า นายเจิมศักดิ์ ปิ่ นทอง ปั จจุบนั อายุ 65 ปี (เกิด 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2493) ขณะทาหนังสือนี ้
ข้ าพเจ้ ามีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ และมีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับวัย ไม่ได้ เจ็บป่ วยเป็ นโรคร้ ายแรงใด ๆ
ต้ องการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขต่อไปนี ้
1.

ข้ าพเจ้ าถือว่าการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็ นเรื่ องธรรมดาของมนุษย์ทกุ คน รวมถึงการมีชี วติ หรื อไม่มี

ชีวิตล้ วนเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จึงไม่มีความทุกข์ความกังวลหรื อความวิตก เกี่ยวกับการมีชีวิตหรื อไม่มี
ชีวิต และเมื่อสถานการณ์เป็ นในลักษณะที่ชีวิตของข้ าพเจ้ าจะจบสิ ้นลง ข้ าพเจ้ ายินดี เต็มใจ และประสงค์ที่จะ
ให้ ชีวิตของข้ าพเจ้ าจบสิ ้นไปตามธรรมชาติ โดยไม่ประสงค์จะให้ มีการใช้ วิธีการหรื อเทคโนโลยีที่ยงุ่ ยากซับซ้ อน
หรื อผิดธรรมชาติจนเกินสมควร เพียงเพื่อจะยืดการมีชีวิตอยูข่ องข้ าพเจ้ าให้ นานที่สดุ ซึง่ อาจจะทาให้ ข้าพเจ้ ายัง
มีชีวิตอยูแ่ ต่ในสภาพที่ด้อยคุณภาพชีวิตอย่างรุนแรง หรื ออย่างทนทุกข์ทรมานต่อตนเอง หรื อเป็ นภาระอย่าง
มากต่อญาติผ้ ดู แู ล ซึง่ เป็ นสถานการณ์ที่ข้าพเจ้ าไม่ต้องการให้ เกิดขึ ้น
2.

เมื่อข้ าพเจ้ ามีวยั ชรามากขึ ้น สภาพร่างกายเสื่อมโทรมถึงขนาดสมองทางานไม่ปกติ ซึง่ แพทย์

วินิจฉัยว่าเป็ นโรคสมองเสื่อม (Dementia) และเมื่อข้ าพเจ้ าไม่สามารถเข้ าใจสภาพความเป็ นจริงของชีวิต ไม่
สามารถสื่อสารกับบุคคลใดได้ ไม่ร้ ูจกั กาลเวลา สถานที่และบุคคล

หากข้ าพเจ้ าไม่สามารถจะรับประทาน

อาหารด้ วยตนเองได้ ข้ าพเจ้ าขอปฏิเสธการรักษาใด ๆ เพียงเพื่อยืดชีวิตของข้ าพเจ้ าออกไปเท่านัน้ เช่น การให้
อาหารทางสายยาง การให้ สารน ้าหรื อยาทางหลอดเลือด การให้ ออกซิเจน การใส่เครื่ องช่วยหายใจเทียม
รวมทังการรั
้
กษาด้ วยเทคโนโลยีอื่นใดที่เพื่อจะยืดชีวิตของข้ าพเจ้ าให้ ยงั คงอยูต่ อ่ ไป

โดยที่สภาวะของความ

เสื่อมทางสมองไม่สามารถฟื น้ คืนเป็ นปกติได้
3. เมื่อข้ าพเจ้ าประสบอุบต
ั เิ หตุ ที่ทาให้ ข้าพเจ้ าต้ องเป็ นอัมพาตถาวรทังแขน
้
2 ข้ าง และขา 2 ข้ าง และ

ไม่ว่าข้ าพเจ้ าจะยังมีสติสมั ปชัญญะอยู่หรื อไม่ ข้ าพเจ้ าขอปฏิเสธการรักษาใด ๆ ที่มีวตั ถุประสงค์เพียงเพื่อจะ
ชะลอการเสียชีวิตของข้ าพเจ้ าออกไปเท่านันตามข้
้
อ 2 โดยสิ ้นเชิง

4. เมื่อข้ าพเจ้ าหมดสติลงไปโดยกะทันหัน ซึ่งแพทย์ได้ วินิจฉัยแล้ วว่า การหมดสติเกิดจากพยาธิสภาพ

ที่อยู่ในเนื ้อสมอง ซึ่งไม่อาจจะรักษาให้ กลับเป็ นปกติได้ ข้ าพเจ้ าขอปฏิเสธการรักษา โดยการผ่าตัดเพื่อนา
พยาธิสภาพในสมองออก และการรักษาอื่นใดเพื่อที่จะชะลอการเสียชีวิ ตของข้ าพเจ้ าออกไปเท่านันตามข้
้
อ2
โดยสิ ้นเชิง
5. เมื่ อ ข้ าพเจ้ าป่ วยเป็ นโรคที่ ไ ม่ส ามารถรั กษาให้ หายจนเป็ นปกติไ ด้

เช่น โรคมะเร็ ง เป็ นต้ น เมื่ อ

ร่างกายของข้ าพเจ้ าอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถรับรู้ใด ๆ ได้ ข้ าพเจ้ าขอปฏิเสธการรักษาใด ๆ เพื่อที่จะชะลอการ
เสียชีวิตของข้ าพเจ้ าออกไปเท่านันตามข้
้
อ 2 โดยสิ ้นเชิง
ทังหมดนี
้
้ข้ าพเจ้ าไม่ต้องการให้ การรักษา เป็ นเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ ายของชีวิตของข้ าพเจ้ า
อ อ ก ไ ป เ ท่ า นั น้ แ ต่ จ ะ ท า ใ ห้ ชี วิ ต ใ น ข ณ ะ นั น้ ไ ม่ ส ม บู ร ณ์ ป ร า ศ จ า ก ศั ก ดิ์ ศ รี ค ว า ม เ ป็ น ม นุ ษ ย์
หากมีกรณีความไม่ชดั เจนในหนังสือแสดงเจตนานี ้ เกิดขึ ้นในช่วงที่ข้าพเจ้ าไม่มีสติสมั ปชัญญะ หรื อไม่
อาจสื่อสารกับผู้อื่นได้ ตามปกติ ข้ าพเจ้ าขอให้ ผ้ ใู กล้ ชิดของข้ าพเจ้ า คือ คุณจิตริ ยา ปิ่ นทอง ซึ่งเป็ นภรรยาของ
ข้ าพเจ้ า และ/หรื อคุณจารี ย์ ปิ่ นทอง บุตรี ของข้ าพเจ้ า เป็ นผู้ทาหน้ าที่อธิบายเจตนาของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ทาหนังสือแสดงเจตนาต่อหน้ าพยาน และลงนามไว้ ท้ายหนังสือนี ้แล้ ว
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