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๑. หลักการและเหตุผลเชิงปรัชญา

วัฏสงสาร (The Cycle of Birth and Death) เปนสัจธรรมของชีวิต การเกิดแกเจ็บตายเปน
ธรรมชาติของมนุษย ดังนั้น การตายตามธรรมชาติจึงเปนเรื่องปกติของมนุษย และเนื่องจากมนุษยเปนสัตว
ประเสริฐ การตายอยางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยจึงเปนสิ่งที่จะตองไดรับความเคารพและการปกปอง 
แตดวยเทคโนโลยีอันกาวหนาทางการแพทยทำใหมนุษยพยายามตอสูเพื่อยื้อความตายใหยืดยาวออกไป 
แตดวยธรรมชาติของความเปนไปแหงชีวิต เมื่อถึงคราว การจากที่ควรเปนไปอยางสงบกลับกลายเปนการ
จากไปอยางทุกขทรมานของทั้งตนเอง ผูที่อยูขางหลัง ผูรับผิดชอบดูแล และสังคมโดยรวม จึงอาจกลาวได
วา  สรางเสริมสุขภาวะของบุคคลจึงตองครอบคลุมชวงระยะทายของชีวิตหรือตายดีดวย อยางไรก็ตาม การ
กำหนดยุทธศาสตรและกลวิธีที่จะนำไปสูการ “ตายดี” ยังมีเหตุปจจัยที่เก่ียวของหลายประการ

๒.สถานการณในประเทศไทย

๒.๑ สถานการณท่ัวไป
เปนที่ทราบแลววา จากสถานการณดานสุขภาพ พบวาอุบัติการณของโรครายแรง โรค

เรื้อรัง โรคที่คุกคามตอชีวิต และโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายไดเพ่ิมมากขึ้น  ขณะเดียวกัน  จากการคาด
การณการเปลี่ยนแปลงดานประชากรในอนาคตประเทศไทยจะเปนสังคมผูสูงอายุเต็มรูปแบบภายใน  ๒๐ 
ปขางหนา อันจะสงผลใหมีผูที่จะตองไดรับการดูแลแบบประคับประคองในระยะทายของชีวิตมากขึ้น  แต
เนื่องจากการขาดความเขาใจในเรื่องสัจธรรมของชีวิตประกอบกับความกาวหนาของเทคโนโลยีทางการ
แพทย ทำใหมนุษยพยายามตอสูเพ่ือย้ือชีวิต ยืดความตายออกไป ทำใหผูที่ควรจะไดจากไปอยางสงบตาม
ธรรมชาติ สมศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย สูญเสียคุณภาพชีวิต และจะตองทุกขทรมานจนถึงวาระสุดทาย
ของชีวิต อาจจะกลาวไดวาคุณภาพของการตายก็คือคุณภาพของชีวิต

โดยทั่วไป การสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต มีการดำเนินการที่สำคัญคือการ
บริบาลแบบประคับประคองในระยะทายของชีวิต (Palliative Care) ซึ่งเปนการดูแลสุขภาพที่เปนองครวม 
อันประกอบดวยการดูแลทางการแพทยและการดูแลทางสังคมและจิตวิญญาณ โดยการการมีสวนรวม
ของผูประกอบวิชาชีพ ครอบครัว ชุมชน จิตอาสา องคกรสาธารณะประโยชน และศาสนธรรม ทีค่รอบคลุม
ตั้งแตการดูแลผูปวยที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดไดจนถึงการดูแลในวาระสุดทายของชีวิต (End of Life) 
ตลอดจนการดูแลญาติภายหลังการจากไป (Bereavement Care) อันเปนการจากไปตามธรรมชาต ิโดยจะ
ตองมีการดำเนินการแบบบูรณาการเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  จนบรรลุถึงซึ่งคุณภาพชีวิตในวาระสุดทายของ
ชีวิต (European Association for Palliative Care, WHO)

ยิ่งไปกวานั้น  การสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต เปนการดูแลที่มีความจำเพาะแตละ
กรณีไปไมมีสูตรสำเร็จ ผูเกี่ยวของจึงตองใชทักษะทั้งศาสตรและศิลป ประยุกตใชทั้งการแพทยแผน
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ปจจุบันและการแพทยทางเลือก ทั้งยังตองพิจารณาศรัทธาความเชื่อบริบทของผูปวยและญาต ิ เพื่อให
เหมาะสำหรับผูปวยแตละรายดวย ทั้งนี้จะอยูบนพ้ืนฐานของการรับรองสิทธิของผูปวยในการตัดสินใจที่จะ
ไดรับการตอบสนองตามความปรารถนาครั้งสุดทายของตนเองอีกดวย

๒.๒ สถานการณทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของ

ในทางเศรษฐศาสตรพบวาคาใชจายของบุคคลในชวงหกเดือนสุดทายของชีวิตมีมูลคาสูงมากกวา
ชวงใดๆของชีวิต ในขณะเดียวกันตนทุนคาใชจายของโรงพยาบาลเพื่อการดูแลผูปวยระยะสุดทายที่หอผู
ปวยหนักสูงกวาหนึ่งหมื่นบาทตอคนตอวัน  การตายที่บานมีคาใชจายตอคนนอยกวาที่โรงพยาบาลกวารอย
ละ ๕๐ และตัวแปรสำคัญตอสถานที่ตาย คือ สิทธิดานคาใชจายที่มีอยู อันไดแก สิทธิหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ สิทธิประกันสังคม และสิทธิของพนักงานของรัฐ โดยผูที่มีสิทธิประโยชนจากสวัสดิการตางๆ มี
แนวโนมที่จะจำหนายใหกลับไปดูแลที่บานยากกวาผูปวยที่ตองจายเงินเอง ในสภาพที่สภาวะทางการเงิน
การคลังดานสุขภาพของประเทศยังมีจำกัดและนโยบายแหงรัฐมุงที่จะแกไขปญหาปากทองของประชาชน
เปนสำคัญทำใหการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดูแลสุขภาพถูกจำกัดหรือมีการควบคุมคาใชจายมากขึ้น มี
ความเชื่อวาการบริบาลแบบประคับประคองในระยะทายของชีวิตอยางเปนองครวมที่มีการดำเนินการ
อยางเปนระบบ มีคุณภาพ โดยเฉพาะการจัดการดูแลที่บาน  หรือสถานพยาบาลก่ึงบาน  (Hospice) จะ
เปนการลดภาระคาใชจายของสถานพยาบาลรวมถึงการลดภาระงานและกำลังคนไดเปนอยางมาก นอก
เหนือนั้น  ยังเปนการลดภาระคาใชจายทั้งทางตรงและทางออมของประชาชนดวย อาจกลาวไดวา  การ
สรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต จะลดภาระทางการเงินการคลังของประเทศได

นอกจากนี ้ การเอื้ออำนวยใหมีการดูแลในชวงสุดทายของชีวิตที่บาน  ยังมีความไมสะดวกบาง
ประการ ไดแก การจะตองมีการแจงความและมีการชันสูตรหาเหตุตาย การขาดผูดูแลหลัก (Primary Care 
Giver) โดยเฉพาะในสังคมเมือง จึงเปนเหตุใหผูปวยสวนหนึ่งตองอยูที่โรงพยาบาลจนวาระสุดทาย ดังนั้น 
การจัดระบบบริการในลักษณะสถานพยาบาลก่ึงบานจึงอาจมีความจำเปนในระดับหนึ่ง

๒.๓ สถานการณดานนโยบายและกฎหมาย
ปจจุบัน  มีเพียงกฎหมาย มาตรา ๑๒ ของพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เทานั้น  ที่มีการ

รับรองสิทธิของผูปวย โดยการแสดงเจตนาไมประสงคจะขอรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพ่ือยืดการตาย
ในวาระสุดทายของชีวิตตน หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวยได สวนนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน
ปฏิบัติการ ยังไมมีการระบุชัดเจนถึงระบบดังกลาว จึงเปนเหตุใหการจัดบริการเพ่ือการบริบาลแบบประคับ
ประคองสำหรับผูปวยระยะทาย ตลอดจนการพัฒนาการบริการที่เก่ียวของ จึงเกิดขึ้นแบบกระจัดกระจาย 
ตามที่สถานพยาบาลและผูใหบริการบางกลุมใหความสนใจ นอกจากนี้ ยังไดมีการรวมกลุมจัดกิจกรรมทั้ง
ทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุมหรือระหวางกลุมและเครือขายเปนครั้งคราว รวมถึงการ
ระบุวาเปนสวนหนึ่งของการรับรองคุณภาพบริการของสถานพยาบาลดวย ย่ิงไปกวานั้น  การบริบาลแบบ
ประคับประคองยังไมอยูในระบบบริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน ซึ่งมีเพียง การปองกันโรค การสราง
เสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพเทานั้น  ดังนั้น ปจจุบันจึงยังไมมีการจัดการเพ่ือ
สนับสนุนบริการอยางเปนระบบ รวมทั้งการสนับสนุนทางการเงินการคลัง หรือดานกำลังคน
 ๒.๔ สถานการณดานกำลังคนและการพัฒนาศักยภาพ
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จากการที่ยังไมมีระบบการบริบาลแบบประคับประคองในระบบบริการสาธารณสุขผสมผสาน  และ
ยังไมมีนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ ดังนั้น  จึงยังไมมีการจัดตั้งหนวยบริการที่ีไดมาตรฐาน
อยางเปนทางการ ยังไมมีการกำหนดตำแหนงบทบาทของผูใหบริการอยางชัดเจน บางสถานบริการมีการ
จัดบริการอยางไมเปนทางการ บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูในปจจุบันเปนผูที่เห็นความทุกขและมีใจรักการ
บริการดานนี้ และมาทำหนาที่โดยไมมีตำแหนงเฉพาะ การพัฒนาศักยภาพจะเปนไปตามที่องคกรที่เห็น
ความสำคัญของการบริการนี้จัดขึ้น ผูเชี่ยวชาญที่ผานการศึกษาอบรมเฉพาะทางดานนี้มีนอยมาก

๒.๕ การดูแลแบบประคับประคองและการใชยา

การดูแลแบบประคับประคองเปนการดูแลที่มีหัวใจของความเปนมนุษย (Humanized Care) 
เปนกระบวนการดูแลผูปวยระยะทายของชีวิต ในประเทศไทยนับวายังอยูในระยะเริ่มตนมาก

จากการสำรวจสถานพยาบาลทั่วประเทศพบวามีเพียง ๕๒๘ แหงเทานั้นที่มีการบริการดังกลาวใน
ระดับที่แตกตางกัน  นอกจากนี ้ยังไมมีการวางระบบการเขาถึงยากลุมที่ใชในการควบคุมอาการ โดยเฉพาะ
อยางยาแกปวดกลุมมอรฟน  (opioid) เพ่ือใหผูปวยเขาถึงไดโดยงาย การใชยาแกปวดเพ่ือลดความทุกข
ทรมาน  เปนกระบวนการทางการแพทยที่สำคัญและยังเปนตัวชี้วัดถึงคุณภาพการดูแลแบบประคับ
ประคองรวมถึงคุณภาพการตายโดยเฉพาะในผูปวยมะเร็ง ยังพบวามีการใชยากลุมนี้นอยมาก ทั้งๆ ที่มีการ
ผลิตยาดังกลาวในรูปแบบตางๆ พอสมควร ซึ่งพบวาสาเหตุเกิดจากระเบียบกฎเกณฑที่เครงครัด การจัดหา
ยาเขาระบบ การกระจายยา รวมถึงการจัดหายาเขาหองยามีนอย การสั่งใชของแพทยมีนอย แพทยมี
ทัศนะเปนลบและไมมีความรูและทักษะในการใชยากลุมนี้อยางถูกตองเหมาะสม

พยาบาลที่ผานการฝกอบรมขั้นสูงสาขาการดูและแบบประคับประคอง (Advance Practice 
Nurse, APN for Palliative Care) ยังไมมีบทบาทรวมในการบริหารยา ระบบสิทธิประโยชน และระบบการ
เงินการคลังยังไมเอื้อตอการใชยาตามความจำเปนและเหมาะสมจนเปนภาระแกผูปวยและญาต ิ เหลานี้จึง
ทำใหผูปวยไมสามารถเขาถึงยาที่จำเปนนี้ได

๔. สถานการณในระดับโลกและภูมิภาค

ในตางประเทศ ไดมีการใหคำนิยามที่หลากหลายและมีการจัดบริการอยางเปนระบบมานาน  ใน
ทวีปยุโรป ประเทศอังกฤษ มีการบริบาลผูปวยแบบประคับประคองแบบสมัยในชวงทศวรรษ ๑๙๖๐  และ
เริ่มจัดบริการแบบ hospice เพ่ือการดูแลแบบประคับประคองในปค.ศ.๑๙๖๗ จากนั้นมา องคการอนามัย
โลกไดเผยแพรเอกสารเรื่องการบรรเทาปวดในผูปวยมะเร็งในป ค.ศ. ๑๙๘๖ และไดมีการประชุมนานาชาติ
ที่ประเทศอิตาลีในป ค.ศ.๑๙๘๘ พรอมกับไดมีการจัดตั้งสมาคมบริบาลแบบประคับประคองภาคพ้ืนยุโรป 
(EAPC) ขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๙๙ สหภาพยุโรปไดใหการรับรองเอกสารการปกปองสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี
ของผูปวยในวาระสุดทายและผูที่กำลังเสียชีวิตในป ค.ศ.๒๐๐๓ และไดออกขอเสนอแนะสำหรับประเทศ
สมาชิกเกี่ยวกับการจัดระบบการบริบาลแบบประคับประคอง ในทวีปอเมริกาเหนือ ไดเริ่มจากการมุง
ใหการดูแลในกลุมผูสูงอาย ุ ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเริ่มตนการดูแลแบบประคับประคองในป ค.ศ. 
๑๙๗๐ และบรรจุเขาไวในชุดสิทธิประโยชน Medicare สำหรับผูที่จะมีชีวิตอยูไดไมเกิน ๖ เดือน  โดยให
เปนการดูแลทั้งที่บานและที่สถานพยาบาลแบบตางๆ ในรัฐเคราลาประเทศอินเดีย ไดมีการจัดบริการโดยมี
ชุมชนเปนฐานอยางเปนทางการภายใตการสนับสนุนโดยนโยบายของรัฐบาล ซึ่งครอบคลุมการบริการไป
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ยังผูปวยโรคเรื้อรังและโรคทางจิต ในประเทศไตหวัน  ไดมีการจัดบริการดานนี้มากวา ๓๐ ป จนไดมีการ
กำหนด Good Death Score ขึ้นได

ถึงแมวา  แตละประเทศจะเปนการจัดบริการที่มีจุดเนนที่แตกตางกันไป แตก็มีประเด็นรวมคือ การ
ดูแลในระยะทายของชีวิต

๕. การจัดทำแผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต
จากการวิเคราะหสถานการณที่กลาวขางตนแผนยุทธศาสตรระดับชาติในการขับเคลื่อนการสราง

สุขภาวะในระยะทายของชีวิตในระยะแรกนั้น  จึงควรประกอบดวยการวางรากฐานความรูใหมั ่นคง 
สนับสนุนการพัฒนารูปแบบระบบบริการ และการสื่อสารกับสังคม โดยการสานพลังเครือขายผูเก่ียวของ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ จึงไดยกรางแผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสราง
เสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิตขึ้น  และปรับปรุงตามขอเสนอแนะ และความเห็นจากหนวยงาน  ภาคีที่
เก่ียวของ จากการประชุมปรึกษาหารือแผนยุทธศาสตรฯ จำนวน ๓ ครั้ง และพิจารณาในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพิจารณารางแผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต ๑ 
ครั้ง โดยมีผูเขารวมประชุมจากกลุมเครือขายภาคประชาสังคม ชุมชน  และเอกชน กลุมเครือขายภาค
วิชาการ/วิชาชีพกลุมเครือขายภาคราชการ/องคกรภาครัฐ และองคกรทางวิชาการและวิชาชีพดานสุขภาพ 
ทั้งนี้รายละเอียด  (ราง) แผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต เปน
ไปตามเอกสารหลัก/ผนวก

๖. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

ขอใหสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นพิจารณาเอกสารรางมติ
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