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ADVANCE DIRECTIVE 

หนังสือแสดงเจตนา 
 

PART A: PERSONAL INFORMATION 

ส่วนที ่1: ข้อมูลส่วนบุคคล 

Name (ช่ือ - นามสกุล ):_________________________________________________________________ 

Date of Birth (วน้เดือนเกิด): _______________________________________________ 

Passport number and country: ___________________________________________  

เลขท่ีพาสปอร์ตเล่มล่าสุดและช่ือประเทศ หรือเลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน 
(most countries change passport numbers upon renewal, please keep this up-to-date) 

Current Residence (ท่ีอยูปั่จจุบนั): 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Unless revoked or suspended, this advance directive will continue for: 

นอกจากถูกถอนหรือระงบั หนงัสือแสดงเจตนาน้ีมีอายดุงัน้ี 
 

INITIAL ONE:    _______  My entire life  

เลือก 1 ขอ้                      ตลอดชีวิต 
                           _______  Other period (from date of this directive) 

                                 ระบุช่วงระยะเวลา(จากวนัท่ีออกหนงัสือแสดงเจตนาฉบบัน้ี) 
 

PART B: APPOINTMENT OF HEALTH CARE REPRESENTATIVE 

ส่วนที ่2: การแต่งตั้งผู้ดูแลสุขภาพแทน 
 

ขา้พเจา้แต่งตั้ง                         เป็นผูต้ดัสินใจแทนในการรักษาสุขภาพและชีวติแทน โดยผูแ้ทนฯ 
I appoint _________________________________ as my health care representative. 
 

อยูบ่า้นเลขท่ี 

My representative’s address is: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

เบอร์โทรศพัท ์

Telephone number(s):______________________________________________________________ 

Email address: ท่ีอยูอี่เมล _______________________________________ 

ในกรณีท่ีผูต้ดัสินใจแทนในการรักษาสุขภาพและชีวติไม่วา่ง ขา้พเจา้ขอแต่งตั้ง 
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In the event my health care representative is unavailable, I appoint, 

                                                          เป็นผูต้ดัสินใจแทนในการรักษาสุขภาพและชีวติคนถดัไป 

_________________________________________ as my alternate health care representative. 
 

โดยผูแ้ทนฯอยูบ่า้นเลขท่ี 

My alternate's address: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

เบอร์โทรศพัท ์

Telephone number(s):_______________________________________________________________ 

Email address: ท่ีอยูอี่เมล _______________________________________ 

 

I authorize my representative (or alternate) to direct my health care if I cannot. 
 
NOTE: You may not appoint your doctor; an employee of your doctor; or an owner, 
operator or employee of your health care facility; unless that person is related to you 
by blood, marriage or adoption, or that person was appointed before your admission 
into the health care facility. 

ขา้พเจา้มอบอ านาจให้ผูแ้ทนทั้งสอง สามารถตดัสินใจในการรักษาสุขภาพและชีวติแทนในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่
สามารถท าได ้ บนัทึก : ท่านไม่สามารถแต่งตั้งแพทยข์องท่าน พนกังานของแพทยข์องท่าน เจา้ของศูนย์
ดูแลสุขภาพ พนกังานของศูนยดู์แลสุขภาพ เป็นผูต้ดัสินใจแทนในการรักษาสุขภาพและชีวติได ้ยกเวน้ 
บุคคลท่านนั้นมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัท่านทางสายเลือด แต่งงานหรือครอบครัวโดยธรรม เช่นบุตรบุญธรรม เป็น
ตน้ หรือ บุคคลท่านนั้นไดถู้กแต่งตั้งก่อนเขา้สู่ศูนยดู์แลสุขภาพน้ี 
 

PART C: HEALTH CARE INSTRUCTIONS 

ส่วนที ่3 : ขั้นตอนการท าการรักษา 
NOTE: In filling out these instructions, keep the following in mind: 
• The term “as my physician recommends” means that you want your physician to try 
tube feeding and/or other life support if your physician believes it could be helpful 
and then discontinue if it is not helping your health condition or symptoms. 
• If you refuse tube feeding and/or any other life support that may apply, 
you should understand that malnutrition, dehydration and death will probably result. 
• You will get care for your comfort and cleanliness, no matter what choices you 
make. 

บนัทึก : ในการบนัทึกการรักษา กรุณาค านึงถึงขอ้ต่อไปน้ี 

ค าวา่ “ตามท่ีแพทยแ์นะน า” หมายถึงท่านตอ้งการให้แพทยใ์ส่ท่อใหอ้าหารทางหลอด และ/หรือ การใช้
อุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตอ่ืนๆ หากแพทยเ์ช่ือวา่เป็นส่ิงจ าเป็นและจะเลิกใชเ้ม่ืออุปกรณ์เหล่านั้นไม่ก่อใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อการรักษาหรือต่อโรคท่ีเป็น 

หากคุณปฎิเสธการใชอุ้ปกรณ์ใหอ้าหารผา่นทางสายและ/หรือ เคร่ืองมืออุปกรณ์การช่วยชีวติอ่ืนๆ คุณควร
เขา้ใจวา่มนัอาจส่งผลใหเ้กิดการขาดสารอาหาร การขาดน ้าและการเสียชีวติ 
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Here are my desires about my health care if my doctor and another knowledgeable 
doctor confirm that I am in a medical condition described below: 

น้ีคือความตอ้งการของฉนั เม่ือแพทยข์องฉนัและแพทยผ์ูท้รงคุณวุฒิท่านอ่ืนวนิิจฉยัวา่ฉนัมีอาการตาม
ต่อไปน้ี 
 

1. Close to Death. If I am close to death and life support would only postpone that 
moment of my death. 

1. ใกลเ้สียชีวติ ถา้อาการของฉนัใกลเ้สียชีวติและเคร่ืองมือช่วยชีวติท าไดแ้ต่ต่อเวลาการเสียชีวติออกไป 

 

2. Permanently Unconscious. If I am unconscious and it is very unlikely that I will 
ever become conscious again. 

2. การไม่รู้สึกตวัอยา่งถาวร ขา้พเจา้ไม่รู้สึกตวัและมีโอกาสนอ้ยมากท่ีจะฟ้ืนกลบัข้ึนมาจากการสลบนั้น 

 

3. Advanced Progressive Illness. If I have a progressive illness that will be fatal 
and is in an advanced stage, and I am consistently and permanently unable to 
communicate by any means, swallow food and water safely, care for myself and 
recognize my family and other people. 

3. โรคร้ายแรง โรคท่ีแพร่กระจาย อาการท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ หากขา้พเจา้เจบ็ป่วยท่ีแพร่กระจายอยูใ่นภาวะ
สุดทา้ยของการเจบ็ป่วย โดยอยูใ่นภาวะท่ีไม่สามารถส่ือสารไดถ้าวรไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน ไม่สามารถ
กลืนอาหารหรือน ้าเองไดอ้ยา่งปลอดภยั ไม่สามารถดูแลตวัเองได ้และไม่สามารถจ าบุคคลในครอบครัวหรือ
คนรู้จกัอ่ืนๆ ได ้

 

4. Extraordinary Suffering. If life support would not help my medical condition and 
would make me suffer permanent and severe pain. 

4. การไดรั้บการทรมานอยา่งมากจากการไดรั้บการรักษา ถา้อุปกรณ์หรือเคร่ืองช่วยชีวิตไม่สามารถช่วย
รักษาการเจบ็ป่วยของขา้พเจา้และท าใหข้า้พเจา้ตอ้งไดรั้บความทรมานและเจบ็ปวดอยา่งมากท่ีสุด 

 

INITIAL ONE:(เลือก 1 ขอ้) 
_______ I want to receive tube feeding and/or any other life support that may apply. 

          ขา้พเจา้ตอ้งการไดรั้บการให้อาหารผา่นสายยาง และ/หรือ ใชเ้คร่ืองมือช่วยชีวติท่ีจ  าเป็น 

_______ I want tube feeding and/or any other life support that may apply, only as my 
physician recommends. 

                 ขา้พเจา้ตอ้งการไดรั้บการให้อาหารผา่นสายยาง และ/หรือ ใชเ้คร่ืองมือช่วยชีวติท่ีจ  าเป็นเม่ือเป็น
ความเห็นของแพทยเ์ท่านั้น 

_______ I DO NOT WANT tube feeding and/or any other life support that may apply. I 
want my doctors to allow me to die naturally if my doctor and another knowledgeable 
doctor confirm I am in any of the medical conditions listed in Items 1 to 4 above. 

                     ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการไดรั้บการใหอ้าหารผา่นสายยาง และ/หรือ ใชเ้คร่ืองมือช่วยชีวติท่ีจ  าเป็น 
ขา้พเจา้ตอ้งการใหแ้พทยข์องขา้พเจา้ปล่อยใหข้า้พเจา้เสียชีวติอยา่งธรรมชาติ ถา้แพทยข์องขา้พเจา้หรือ
แพทยผ์ูท้รงคุณวุฒิท่านอ่ืนยืนยนัวา่อาการของขา้พเจา้อยูใ่นรายการ 1-4 ตามขา้งบนน้ี 
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5. Additional Conditions or Instructions. (description of what you want done or 
not done.) 

5. อาการอ่ืนๆ เพิ่มเติมหรือค าสั่งอ่ืนๆ (อธิบายส่ิงท่ีคุณตอ้งการใหท้ าหรือไม่ใหท้  า) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

6. Authority of this Advance Directive. 

6. อ านาจของหนงัสือแสดงเจตนาล่วงหนา้น้ี 
 

_______ INITIAL IF THIS APPLIES: This Advance Directive document is effective only 
while I am in Thailand if I have a Health Care Power of Attorney, Advance Directive 
regarding health care and end of life matters, Living Will or similar document 
currently in effect in another country, and specifically in either my home country or 
country of citizenship. During the time I am in Thailand, if the terms of this Advance 
Directive document conflict with the terms of the Other Documents, the terms of this 
document will control. 

          เลือกขอ้น้ี เม่ือเอกสารหนงัสือแสดงเจตนาเล่มน้ีมีผลต่อเม่ือขา้พเจา้อยูใ่นประเทศไทย ถา้ขา้พเจา้
มีหนงัสือแต่งตั้งมอบอ านาจในการรักษาพยาบาล หนงัสือแสดงเจตนาและการท าใหจ้บชีวติ  พินยักรรม
ชีวติ หรือ เอกสารท่ีมีนยัยะท่ีเหมือนหรือคลา้ยกนัท่ียงัมีผลในประเทศอ่ืน และระบุเฉพาะประเทศบา้นเกิด
หรือประเทศท่ีขา้พเจา้ถือสัญชาตินั้นๆ  โดยในช่วงเวลาอยูใ่นเมืองไทย หากเอกสารฉบบัน้ีมีขอ้ขดัแยง้กบั
เอกสารเหล่านั้นท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ใหถื้อเอกสารฉบบัน้ีมีอ านาจเหนือเอกสารเหล่านั้น 
 

_______ INITIAL IF THIS APPLIES: I hereby cancel/revoke any other Advance 
Directive or similar document currently in effect for me. 

                เลือกขอ้น้ี เม่ือขา้พเจา้ตอ้งการให้เอกสารแสดงเจตนาหรือเอกสารท่ีมีนยัยะเหมือนหรือคลา้ยกนัท่ี
มีผลอยู ่มีผลเป็นโมฆะทนัที โดยใชเ้อกสารฉบบัน้ีมีอ านาจสูงสุด 

 
 

7. Release of Health Care Representative’s Personal Liability 

7.  การไม่ตอ้งรับผดิชอบของผูดู้แลสุขภาพแทน 

 

__________ INITIAL IF THIS APPLIES: My Health Care Representative shall not incur 
any personal liability to me, my estate or anyone else arising from the good faith 
reasonable exercise of discretion or performance of acts and duties relating to my 
medical treatment, personal care and other matters addressed in this document. 
                          

เลือกขอ้น้ี เม่ือขา้พเจา้ตอ้งการใหผู้ดู้แลสุขภาพแทน จะไม่ตอ้งรับผดิชอบต่อตวัขา้พเจา้หรือต่อผูอ่ื้น เม่ือการ
กระท านั้นเป็นการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในการรักษาพยาบาล ต่อการดูแลตวัขา้พเจา้หรือเร่ือง
อ่ืนๆ ท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือฉบบัขา้งตน้ นั้นเกิดจากเหตุผลท่ีความเช่ือท่ีถูกตอ้งและมีเหตุผล 

 
 



 
 

Cancer Connect-Chiang Mai & Lanna Care Net           page 5                                        Revised 8 July 2017 
 

PART D: DIRECTIVE FOR MY BODY AFTER DEATH 

ส่วนท่ี 4: การจดัการร่างของขา้พเจา้เม่ือเสียชีวติแลว้ 

 

1.        I have made and paid for funeral arrangements ______ yes ______ no 

                ขา้พเจา้ไดเ้ตรียมและจ่ายเงินส าหรับการจดังานศพแลว้  ใช่ ______ไม่ใช่ _______ 

 2.       As soon as it is practical following my death, I want my body to be: 

                ทนัทีท่ีขา้พเจา้เสียชีวติ ขอให้ร่างของขา้พเจา้ 
INITIAL ONE: เลือกหน่ึงขอ้ 
_______ cremated เผา , and the ashes scattered at และน าเถา้โปรยท่ี ______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_______ buried at ฝังท่ี ________________________________________________________________ 

_______ donated to science and the remains to be disposed of in accordance with the 

policies of the recipient institution. บริจาคเพื่อการศึกษาและใหจ้ดัการร่างกายตามกฎหรือขอ้ปฏิบติั
ของสถาบนันั้นๆ 
 

This Advance Directive is not intended to supersede the terms of any last will and 
testament I may have signed or hereafter sign. If there is conflict in the terms of any 
such will and this directive, the terms of the will shall control. 

หนงัสือแสดงเจตนาล่วงหนา้ฉบบัน้ีไม่ตอ้งการใหห้กัลา้งพินยักรรมหรือเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พินยักรรม ท่ีขา้พเจา้ไดเ้ซ็นไปก่อนหนา้น้ีหรือหลงัจากน้ี โดยหากมีขอ้ขดัแยง้ขา้พเจา้ขอยนืยนัใหข้อ้
พินยักรรมมีอ านาจเหนือกวา่ 
 
 

SIGN HERE TO APPOINT A HEALTH CARE REPRESENTATIVE AND 

GIVE HEALTH CARE INSTRUCTIONS เซ็นตช่ื์อท่ีน้ีเพื่อแต่งตั้งผูดู้แลสุขภาพแทน
และแพทยผ์ูรั้กษา 

 
 
__________________________________________________ 

(Signature of person making appointment) ลายเซ็นของผูท่ี้แต่งตั้งผูดู้แลสุขภาพแทน 
 
 
_________________________________________________ 

(Date) วนัท่ี 
 
PART E:  DECLARATION OF WITNESSES 

ส่วนท่ี 5 พยาน 
We declare that the person signing this advance directive is personally known to us 
or has provided proof of identity, and appears to be of sound mind and not under 
duress, fraud or undue influence. 

พวกเราขอยืนยนัวา่บุคคลท่ีเซ็นตเ์อกสารแสดงเจตนาล่วงหนา้น้ี เป็นบุคคลท่ีรู้จกักบัขา้พเจา้เป็นการส่วนตวั
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หรือสามารถเอกสารยนืยนัตวัเองได ้และบุคคลน้ีอยูใ่นภาวะท่ีปกติ ไม่ตกอยูใ่นภาวะท่ีถูกบงัคบั ขู่เขญ็
หลอกลวง หรือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจน้ี 

 

___________________________________________________________________ 
(Signature of Witness/Date                                                (Printed Name of Witness) 
 
_____________________________________________________________________________________ 

(Signature of Witness/Date)                                               (Printed Name of Witness) 
 

NOTE: One witness must not be a relative (by blood, marriage or adoption) of the 
person signing this advance directive. That witness must also not be entitled to any 
portion of the person’s estate upon death. That witness must also not own, operate 
or be employed at a health care facility where the person is a patient or resident. 
 

หน่ึงในพยานจะตอ้งไม่เป็นญาติท่ีเก่ียวขอ้งทางสายเลือด หรือจากการแต่งงาน หรือการรับเป็นญาติบุญ
ธรรม กบัผูแ้ต่งตั้งผูดู้แลแทนดา้นการรักษาพยาบาลท่ีมีช่ือในเอกสารฉบบัน้ี โดยพยานจะตอ้งไม่มีช่ือเป็น
ผูรั้บผลประโยชน์จากการเสียชีวติของผูแ้ต่งตั้งฯ พยานจะตอ้งไม่เป็นเจา้ของ ท างานให้ หรือเป็นผูรั้บจา้งท่ี
ศูนยก์ารรักษาพยาบาลท่ีผูแ้ต่งตั้ง(ผูป่้วย)เขา้รับการรักษา 
 

PART F: ACCEPTANCE BY HEALTH CARE REPRESENTATIVE 

ส่วนที ่6: การเข้ารับการถูกแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลแทนด้านการรักษาพยาบาล 

I accept this appointment and agree to serve as health care representative. I 
understand I must act consistently with the desires of the person I represent, as 
expressed in this advance directive or otherwise made known to me. If I do not know 
the desires of the person I represent, I have a duty to act in what I believe in good 
faith to be that person’s best interest. I understand that this document allows me to 
decide about that person’s health care only while that person cannot do so. I 
understand that the person who appointed me may revoke this appointment. If I 
learn that this document has been suspended or revoked, I will inform the person’s 
current health care provider if known to me. 

ขา้พเจา้ขอรับการถูกแต่งตั้งเป็นผูดู้แลแทนดา้นการรักษาพยาบาลและเห็นชอบในการเขา้รับหนา้ท่ีในการ
ตดัสินใจแทน โดยเขา้ใจดีวา่ขา้พเจา้จะตอ้งปฎิบติัตามความตอ้งการท่ีไดก้ล่าวมาในเอกสารฉบบัน้ีหรือจาก
การบอกกล่าวต่อขา้พเจา้จากผูแ้ต่งตั้ง หากขา้พเจา้ไม่รู้วา่ความตอ้งการของผูแ้ต่งตั้งคืออะไร ขา้พเจา้จะตอ้ง
ปฎิบติัตามหลกัจริยธรรมท่ีถูกตอ้ง ตามความเช่ือท่ีถูกตอ้งของขา้พเจา้ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูแ้ต่งตั้ง 
โดยเขา้ใจวา่เอกสารฉบบัน้ีใหอ้ านาจขา้พเจา้เป็นผูต้ดัสินใจแทนในการรับการรักษาพยาบาลเม่ือผูแ้ต่งตั้งไม่
สามารถท าไดเ้ท่านั้น และผูแ้ต่งตั้งสามารถยกเลิกการแต่งตั้งน้ีได ้หากขา้พเจา้ทราบวา่เอกสารฉบบัน้ีไดถู้ก
ถอดถอนหรือยกเลิก ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้สภาพปัจจุบนัของอาการและการรักษาใหผู้อ่ื้นไดท้ราบ 
 
____________________________________________________________ 
(Signature of Health Care Representative/Date) 
____________________________________________________________ 
(Printed Name) 
____________________________________________________________ 
(Signature of Alternate Health Care Representative/Date) 
____________________________________________________________ 
(Printed Name) 
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