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หากท่านตอ้งการลา่มภาษา ใหข้อล่ามกบัแพทย ์บรกิารนี้ฟร ี  

เพ่ือความช่วยเหลอืในการอา่นขอ้มูลนี้ โทร:  

• มัลติคลัเจอรลั คอนเน็ค ไลน ์(Multicultural Connect Line) หมายเลขฟรฮีอตไลน:์ 
1300 079 020 

• การบรกิารล่ามแปล (การช่วยเหลอืดา้นภาษาองักฤษ): 13QGOV (13 74 68) 
และขอล่ามภาษา 

• การบรกิารการแปล และล่าม: 13 14 50 

ค ายาก 
หนังสือเลม่นีมี้ค าบางต าทีย่าก  

ครัง้แรกที่เราเขียนค ายาก 

• ค ายากนี้จะเป็นสีน ้ำเงิน 

• เราจะเขียนบอกความหมายของค ายากนัน้  

ขอ้มูลเกีย่วกบัหนังสอืเล่มนี ้
หนังสือเลม่นีเ้ขียนโดยควีนสแ์ลนดเ์ฮลท ์(Queensland Health)  

เป็นหนังสือเก่ียวกบักำรจบชวีติโดยสมคัรใจแบบรบักำรช่วยเหลือ  

การจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการชว่ยเหลือหมายถึง คนบางคนสามารถขอความชว่ยเหลือเพือ่ท าใหเ้ขาเสยีชวิีตได ้
เฉพาะคนทีป่่วยหนักและจะเสยีชวิีตภายในเวลาน้อยกว่า 12 
เดือนเท่านัน้จึงจะสามารถขอรบัการช่วยเหลอืใหท้ าใหจ้บชวิีตได ้ 

หนังสือเลม่นีจ้ะช่วยใหท้่านทราบว่าการจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการชว่ยเหลือคืออะไร  

หนังสือเลม่นีส้ าหรบัผูทัีต่อ้งการทราบขอ้มูลมากขึน้เก่ียวกยัการจบชวิีตโดยสมัตรใจแบบรบัการช่วยเหลอื  

 

ท่ำนสำมำรถหำคนชว่ยทำ่น: 

• อ่านหนังสือเล่มนี ้

• ท าความรูจ้กัว่าหนังสอืเล่มนี้เก่ียวกบัอะไร 

• หาขอ้มูลเพ่ิมเติม 

 

บางคนที่มีความเชือ่ที่แตกต่างเก่ียวกบัความตายและการตาย อาจพบว่าหนังสือเลม่นีท้ าใหจิ้ตใจไม่ดีทีจ่ะอา่น 
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สิง่ทีต่อ้งท ำในกำรเขำ้ถงึกำรจบชวีติโดยสมคัรใ
จแบบรบักำรช่วยเหลอื 
การเขา้ถึงหมายถึงเมือ่ท่านสามารถพบวิธีการทีท่า่นสามารถเสยีชวิีตโดยวิธีการจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการชว่ยเหลือ 

ท่านสามารถเลอืกทีจ่ะจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการช่วยเหลอื 

ท่านขอที่จะจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการช่วยเหลอืดว้ยตวัท่านเอง 

คนอื่นไม่สามารถทีจ่ะขอการจบชวิีตโดยสมัตรใจแบบรบัการชว่ยเหลือใหท้า่นได ้ 

ไม่มีใครคนอื่นทีจ่ะท าใหท้า่นขอจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการชว่ยเหลือได ้ 

ท่านสามารถที่จะหยุดการจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการชว่ยเหลอืไดท้กุเม่ือ  

 

แพทยข์องท่านและ 
การจบชวีิตโดยสมคัรใจแบบรบัการชว่ยเหลือ 
แพทยข์องท่านไม่จ าเป็นตอ้งท าในเร ือ่งการจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการชว่ยเหลือ  

 

 

 

หากแพทยข์องท่านไม่ท า 
ท่านสามารถโทรหาหน่วยบรกิำรชว่ยเหลือกำรจบชวีติโดยสมคัรใจแบบรบักำรชว่ยเห
ลือของควีนสแ์ลนด ์(QVAD-Support).  

หน่วยบรกิารช่วยเหลือการจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการชว่ยเหลอืของควีนสแ์ลนด ์(QVAD-
Support) สามารถช่วยท่านหาแพทยผ์ูทัีท่ าเร ือ่งการจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการช่วยเหลอื 

ท่านสามารถติดต่่อ QVAD Support ไดใ้นวนัจนัทร ์ถึง วนัศุกร ์เวลา 8:30am - 4pm 
อีเมล: QVADSupport@health.qld.gov.au  
โทรศพัท:์  1800 431 371 
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ผูท่ี้สามารถเขา้ถึงการจบชวิีตโดยสมคัรใจ 
แบบรบัการชว่ยเหลือ 
ท่ำนสำมำรถเขำ้ถึงกำรจบชวีติโดยสมคัรใจแบบรบักำรชว่ยเหลือ ถำ้ท่ำน: 

• มีการเจ็บป่วยที่จะเป็นเหตุใหเ้สียชวิีตภายในเวลาน้อยกว่า 12 เดือน 

 

มีการเจ็บป่วยที่ท าใหท้า่นเจ็บปวดทางรา่งกายและทางจิคใจซึง่ทา่นทนไม่ได ้

 

• มีการเจ็บป่วยที่ไม่สามารถรกัษาใหห้ายได ้และเป็นสาเหตุใหท้า่นเจ็บปวดอย่างไม่สิน้สุด 
 

สามารถท าการตดัสินใจของตนเองได ้

 

• ตอังการที่จะเขา้สูก่ารจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการช่วยเหลอื  

 

• อายุ 18 ปีขึน้ไป 

 

• อาศยัอยู่ในรฐัควีนสแ์ลนด ์และเป็นผูอ้ยู่ถาวร 

 

 

ท่ำนไม่สำมำรถเขำ้สู่กำรจบชวีติโดยสมคัรใจแบบรบักำรชว่ยเหลือ ถำ้ท่ำน: 

• มีการเจ็บป่วยทางจิต แต่ไม่มีการเจ็บป่วยที่จะท าใหเ้สียชวิีตในชว่ง 12 เดือนขา้งหน้า 

 

• มีความพิการ แต่ไม่มีการเจ็บป่วยที่จะท าใหเ้สยีชวิีตในชว่ง 12 เดือนขา้งหน้า 

 

• ไม่สามารถตดัสินใจดว้ยตนเอง 

 

• ไม่เจ็บป่วย  
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สิง่ทีต่อ้งท ำในกำรเขำ้ถงึกำรจบชวีติโดยสมคัรใ
จแบบรบักำรช่วยเหลอื 
เพ่ือการเขา้ถึงการจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการชว่ยเหลอื ท่านตอ้งรอ้งขอสามครัง้ และพบแพทยส์องคน  

 

การรอ้งขอคร ัง้แรก 
เป็นการรอ้งขอครัง้แรกเม่ือทา่นขอแพทยใ์หท้า่นจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการช่วยเหลอื  

 

การประเมินคร ัง้แรก 
การประเมินคร ัง้แรกท าเม่ือ: 

• แพทยข์องท่านบอกทา่นว่าทา่นสามารถหรอืไม่สามารถทีจ่ะจบชวิีตโดยสมัครใจ
แบบรบัการช่วยเหลอื 

• แพทยข์องท่านใหข้อ้มูลที่จะชว่ยใหท้า่นตดัสินใจ 
ถา้ท่านตอ้งการเขา้ถึงการจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการช่วยเหลอื 

 

การประเมินแบบใหค้ าปรกึษา 
การประเมินแบบใหค้ าปรกึษากระท าเม่ือ: 

• แพทยข์องท่านขอใหท้า่นพบแพทยอ์กีคน 

• แพทยค์นที่สองบอกทา่นว่าเขาเห็นดว้ยตรงกนักบัแพทยค์นแรก 
ว่าท่านสามารถเขา้ถึงการจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการช่วยเหลอืหรอืไม่  
 

การรอ้งขอคร ัง้ท่ีสอง 
การรอ้งขอครัง้ที่สองกระท าเม่ือ: 

• ท่านเขียนค ารอ้งขอการจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการชว่ยเหลือ  

• แพทยข์องท่านจะใหแ้บบฟอรม์การเขยีนค ารอ้งขอนีแ้ก่ทา่น  

• มีบุคคลสองคนดูการเซ็นชือ่ของทา่นในแบบฟอรม์  

• ถา้ท่านไม่สามารถเซ็นชือ่ในแบบฟอรม์ บุคคลอื่นสามารถเซ็นชือ่แทนท่านได ้
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การรอ้งขอคร ัง้สุดทา้ย  
การรอ้งขอครัง้สุดทา้ยท าเม่ือ: 

• ท่านขอแพทยข์องทา่นครัง้ทีส่ามเพ่ือการจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการชว่ยเหลือ  

• จะตอ้งเป็นเวลาอย่างนอ้ยเกา้วนัระหว่างการขอครัง้แรกและคร ัง้สุดทา้ย 
เป็นการใหเ้วลาทา่นเพ่ือใหแ้น่ใจ 
ว่าท่านตอ้งการการจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการช่วยเหลอื  

• ท่านสามารถรอ้งขอแพทยโ์ดยพูด เขียนค าพูด หรอืแสดงบอกทางภาษามือ 
หรอืวิธีการอื่นใด ้

 

การทบทวนคร ัง้สุดทา้ย 
การทบทวนครัง้สดุทา้ยท าเม่ือ: 

• แพทยข์องท่านบอกว่าทา่นยงัคงสามารถจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการชว่ยเหลืออยู่ห
รอืไม่ แพทยข์องทา่นจะตรวจสอบว่ากระบวนการถูกตอ้งหรอืไม่  

 

การตดัสินใจทางการบรหิาร 
การตดัสินใจทางการบรหิารท าเม่ือ: 

• ท่านเลือกวิธีการที่ทา่นจะรบัสำรทีจ่ะท ำใหจ้บชวีติโดยสมคัรใจแบบรบักำรช่วยเ
หลือ  

สารจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการช่วยเหลอืคือยาทีจ่ะท าใหเ้สียชวิีต 

• มีทางเลือกสองทาง: 

− ท่านสามารถที่จะรบัสารท าใหจ้บชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการชว่ยเหลือดว้ยตวัทา่
นเอง  

− ท่านสามารถใหแ้พทยข์องทา่นใหย้าที่จะท าใหจ้บชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการช่ว
ยเหลือแก่ท่าน  

• แพทยข์องท่านจะพูดคุยกบัท่านถึงวิธีการทีน่่าจะดีทีสุ่ดส าหรบัทา่น 

  



 
 

Thai (ไทย) – Voluntary assisted Dying Page 7  

 

การนัดหมายผูต้ิดต่อ 
ถา้ท่านไดท้ าการตดัสินใจทางการบรหิารแลว้ ท่านจ าเป็นตอ้งเลอืกผูติ้ดต่อ  

ผูติ้ดต่อคือบุคคลทีจ่ะชว่ยท่านในตอนสุดทา้ยของการจบชวิีตดดยสมัครใจแบบไดร้บัการชว่ย
เหลือ ผูติ้ดต่อตอ้งมีอายุ 18 ปีขึน้ไป 

การนัดผูติ้ดต่อท าเม่ือ: 

• ท่านเลือกบุคคลทีจ่ะเป็นผูติ้ดต่อ ผูติ้ดต่ออาจเป็นสามี ภรรยา พารต์เนอร ์
สมาชกิในครอบครวั เพ่ือน ผูดู้แล เจา้หน้าที่รกัษาพยาบาล หรอืคนทีท่่านใวใ้จ  

• ผูติ้ดต่อของท่านจะบอกแพทยข์องท่านเม่ือทา่นเสียชวิีต 

• ถา้มียาที่เป็นสารช่วยใหเ้สยีชวิีตโดยสมัครใจเหลอือยูู่หลงัทา่นเสยีชวิีต 
ใหผู้ติ้ดต่อน าส่งคืนทีร่า้นยา 

 

การจบชวีิตของท่าน 
หำกท่ำนเลือกทีร่บัสำรชว่ยใหเ้สียชวีิตโดยสมคัรใจดว้ยตวัท่ำนเอง 
เภสชักรจากหน่วยบรกิารยาของหน่วยการจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการชว่ยเหลือ 
(QVAD - Pharmacy) 
จะจ่ายยาที่เป็นสารที่ท าใหเสยีชวิีตโดยสมัครใจเพ่ือใหท้่านใชเ้พีือ่จบชวิีตของท่าน  

 

ถำ้ท่ำนเลือกที่จะใหแ้พทยห์รอืพยำบำลใหย้ำที่เป็นสำรชว่ยจบชวีติโดยสมคัรใจกั
บท่ำนแพทยห์รอืพยาบาลของทา่นจะเป็นผูใ้หย้า ขณะที่มีอกีบุคคลคอยดูอยู่  

 

หลงัท่านเสียชวีิต 

การก าจดัยาทีเ่ป็นสารชว่ยใหจ้บชวีติโดยสมคัรใจ 
การก าจดัยาที่เป็นสารชว่ยใหจ้บชวิีตโดยสมัครใจเม่ือ: 

• หากท่านเลือกที่รบัสารช่วยใหเ้สยีชวิีตโดยสมัครใจดว้ยตวัทา่นเอง 
ผูติ้ดต่อของท่านจะตอ้งน ายาที่เหลอืไปคืนที่รา้นยา 
พวกเขาจะใดร้บัการบอกวิธีการก าจดั  

• ถา้ท่านเลือกทีจ่ะใหแ้พทยห์รอืพยาบาลใหย้าทีเ่ป็นสารชว่ยจบชวิีตโดยสมัครใจกบัทา่น 
แพทยห์รอืพยาบาลของท่านจะเป็นผูก้ าจดัยาที่เหลอือยู่  
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การแจง้การเสียชวีิต 
แพทยข์องท่านจะแจง้คณะกรรมการทบทวนการจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการชว่ยเหลือ  

ว่ท่าน เสียชวิีตแลว้  

ใบมรณบตัร 
ใบมรณบตัรคือใบประกาศทีบ่อกว่าทา่นไดเ้สียชวิีตแลว้  

ใบมรณบตัรจะบอกว่าท่านเสยีชวิีตดว้ยโรคทีท่่านป่วยอยู่แลว้ (เช่น โรคมะเร็ง)  

 
 

กำรพูดถงึกำรจบชวีติโดยสมคัรใจแบบรบักำรช่
วยเหลอื 

การพูดถึงการจบชวิีตโดยสมัครใจแบบไดร้บัการช่วยเหลอื อาจเป็นเร ือ่งล าบาก และเศรา้  

คนเราตอ้งการอยากจะใชเ้วลาทีเ่ขามีเหลอือยู่ใหม้ากทีสุ่ด  

ทางเลือกที่เขาเลอืกเป็นเร ือ่งส่วนตวั และส าคญัมากต่อเขา  

การพูดคุยเร ือ่งความปรารถนาของท่าน จะช่วยใหค้รอบครวั และผูดู้แลของทา่นเขา้ใจ  

เวลาพูดถึงการจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการช่วยเหลอื สิ่งที่ยากที่สดุคือการรูท้ี่จะเร ิม่ตน้  

มีขอ้เสนอแนะต่อไปนี:้ 

• "มันเป็นเร ือ่งล าบากทีจ่ะพูดถึง แต่มันมีความหมายต่อฉันมาก" 

• "เราไดพู้ดคุยกนัเก่ียวกบัสิ่งที่จะเกิดขึน้หลงัฉันตาย" 
เรามาพูดกนัเร ือ่งการจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการช่วยเหลอืกนัไหม 

• "ฉันไดพู้ดกบัหมอของฉันแลว้" หมอบอกใหใ้หฉั้นคิดถึงสิ่งที่ฉันตอ้งการจะท า 

กำรใหค้วำมช่วยเหลอืครอบครวั และผูดู้แล 
หลงัการเสียชวิีตของท่าน ครอบครวัและผูดู้แลของทา่นอาจรูส้ึกโศกเสรา้ เสียใจ  

มีหลายทางที่พวกเขาจะไดร้บัการชว่ยเหลือ  

แพทยข์องท่านสามารถชว่ยครอบครวัและผูดู้แลของท่านหาการชว่ยเหลือทีถู่กตอ้ง  

เพ่ือขอความช่วยเหลอื พวกเขาสามารถโทร QVAD-Support 

อีเมล: QVADSupport@health.qld.gov.au   
โทรศพัท:์ 1800 431 371 

  

mailto:QVADSupport@health.qld.gov.au
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คณะกรรมการทบทวนการจบชวีติโดยสมคัรใจแบบไดร้บัการชว่ยเหลือคืออะไร 
งานของกรรมการนีคื้อการใหแ้น่ใจว่าทุกคนปฏบิติัตามที่กฏหมายเก่ียวกบัการจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการช่วยเหลอืก าห
นดใว ้

 

QVAD-Support คืออะไร 
งานของพวกเขาคึอ: 

• ใหข้อ้มูลและการชว่ยเหลือสนับสนุนผูท้ี่ตอ้งการจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการชว่ยเหลือ 

• ช่วยเหลือผูท้ีต่อ้งการจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการช่วยเหลอื 

• เช ือ่มโยงผูค้นกบัเจา้หน้าทีง่านดูแลสุขภาพและหน่วยบรกิารทีท่ าเร ือ่งการจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการชว่ยเหลือ 

• ช่วยเหลือเจา้หนา้ที่ดูแลสขุภาพผูซ้ ึง่ท างานดา้นการจบชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการช่วยเหลอื 

 

QVAD-Pharmacy คืออะไร 
หน้าที่ของหน่วยงานนีคื้อท าใหแ้น่ใจว่ายาที่เป็นสารท าใหจ้บชวิีตโดยสมัครใจแบบรบัการช่วยเหลอื 
ถูกจ่ายใหบุ้คคลอย่างปลอดภยัและก าจดัทิง้อย่างปลอดภยั  

พวกเขาตอ้งท าใหม่ั้นใจว่าแพทยห์รอืพยาบาลรูวิ้ธีการใชส้ารนี ้ 

กำรขอควำมช่วยเหลอื 
คนบางคนอาจรูส้ึกเสรา้ในการอา่นเร ือ่งนี ้ถา้อ่านเร ือ่งนีแ้ลว้ท าใหท้่านเศรา้ 
และท่านอยากไดร้บัการช่วยเหลอื กรุณาโทรหมายเลขใดหมายเลขหนึง่ดงัต่อไปนี้:  

   
• Queensland Transcultural Mental Health Centre โทร 3317 1234 หรอื 

1800 188 189 (นอกบรสีเบน) หรอื 1300 64 22 55 (24/7) 

• World Wellness Group(Multicultural support) โทร 1300 079 020 

 

เพ่ือขอ้มูลเพ่ิมเติมและการชว่ยเหลือ 
เขา้ไปในhttps://www.qld.gov.au/health/mental-health/help-lines. 
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