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Health in All Policies

สร้างเกราะคุ้มครองสุขภาพเขตเมือง
ปัญหาสาธารณสุขในเขตเมืองไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ
อย่างเดียว หากแต่ยงั มีปจั จัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่วา่ จะเป็นสภาพแวดล้อม ความ
หนาแน่นของประชากร ลักษณะทีอ่ ยูอ่ าศัย ความปลอดภัยด้านอาหาร ฯลฯ
ซึง่ ล้วนแล้วแต่นำ� มาซึง่ ผลกระทบในอีกหลากหลายด้าน
ด้วยความส�ำคัญและความซับซ้อนของปัญหา มีไม่ต�่ำกว่า ๓ ครั้งที่
การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หยิบยกประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ
เขตเมืองขึ้นมาหารือ ก่อนที่จะเห็นชอบเป็นมติเพื่อผลักดันเป็นนโยบาย
สาธารณะมากมาย อาทิ มติ ๘.๓ ระบบสุขภาพเขตเมือง : การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพอย่างมีสว่ นร่วม มติ ๙.๒ การจัดการและการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย
ชุมชน และเมืองเพือ่ สุขภาวะ มติ ๑๐.๓ ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
การจัดการสุขภาพในเขตเมือง
คงไม่สามารถจัดการเฉพาะเรือ
่ ง
ระบบบริการเพียงอย่างเดียวได้
เพราะระบบบริการเป็นเพียง
ปลายเหตุ น�ำมาสูก
่ ารปรับใช้
แนวคิด ‘ปัจจัยทางสังคมเป็นตัว
ก�ำหนดสุขภาพ’ หรือทีอ
่ งค์การ
อนามัยโลกใช้คำ� ว่า
‘Health in All Policies’

อรพรรณ ศรีสขุ วัฒนา

ในการประชุมวิชาการประจ�ำปี กรมควบคุมโรค สมาคมเวชศาสตร์ปอ้ งกัน
แห่งประเทศไทย และสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย “เวชศาสตร์
ป้องกันเมือง Preventive Medicine and Urban disease Control UDC”
เมือ่ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ก็นบั เป็นอีกหนึง่ ครัง้ ทีม่ กี ารพูดถึงปัญหาสาธารณสุข
ในเขตเมืองอย่างลงลึกถึงรายละเอียด ในการอภิปรายกลุม่ เรือ่ ง “วิกฤต โอกาส
ระบบสุขภาพเขตเมือง สูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” ซึง่ วิทยากรได้รว่ มกันถอดบทเรียน
และฉายภาพแนวทางการพัฒนาสาธารณสุขเขตเมืองทีเ่ หมาะสมและพึงมี
อรพรรณ ศรีสขุ วัฒนา รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ วิทยากร
หัวข้อ “สมัชชาสุขภาพเขตเมือง” กล่าวว่า การจัดการสุขภาพในเขตเมืองคงไม่
สามารถจัดการเฉพาะเรือ่ งระบบบริการเพียงอย่างเดียวได้ เพราะระบบบริการเป็น
เพียงปลายเหตุ น�ำมาสูก่ ารปรับใช้แนวคิด ‘ปัจจัยทางสังคมเป็นตัวก�ำหนดสุขภาพ’
หรือทีอ่ งค์การอนามัยโลกใช้คำ� ว่า ‘Health in All Policies’

>> เกาะติด4PW ฉบับที่ ๕ ปี ๒๕๖๑
“เราต้องท�ำให้ทศิ ทางนโยบายสาธารณะในทุกมิตเิ ชือ่ มโยงกับเรือ่ ง
สุขภาพ โดยสร้างการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน รวมถึงก�ำหนดแนวทาง
การขับเคลือ่ นทัง้ ในระดับนโยบาย ระดับภาคียทุ ธศาสตร์ และระดับประเด็น
และพืน้ ที่ ซึง่ ในส่วนนี้ สมัชชาสุขภาพ จะเป็นกลไกส�ำคัญทีช่ ว่ ยเปิดพืน้ ที่
การหารือข้ามหน่วยงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ
เขตเมือง บูรณาการให้เห็นเป้าหมายร่วมกัน ถอดบทเรียนแบบมีสว่ นร่วม

และความส�ำเร็จที่มาจากความร่วมมือของทุกภาคี” รองเลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ระบุ
ส�ำหรับความคิดเห็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น การมองให้เห็นการ
เปลีย่ นแปลงของบริบทเขตเมืองทีน่ อกเหนือไปกว่า กทม. การพัฒนาที่
เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การจัดระบบบริการ
ปฐมภูมใิ ห้สอดคล้องกับจ�ำนวนประชากร เป็นต้น

สช. ถ่ายทอดแนวคิด...สิทธิการตายดี
เปิดเวทีภาคกลาง ณ โรงพยาบาลราชบุรี

การเสวนา “การดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคองและสิทธิการตายดี
ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ” ณ โรงพยาบาลราชบุรี แน่นขนัดเป็นพิเศษ
เมือ่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขจากเขตสุขภาพที่ ๕
ครอบคลุม ๘ จังหวัด และจังหวัดใกล้เคียงอืน่ ๆ ในภาคกลางมาร่วมเรียนรู้
เมือ่ ๑๓ มีนาคม ทีผ่ า่ นมา
“มาตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ให้ความส�ำคัญต่อ
เจตนารมณ์ของผูป้ ว่ ย ญาติ หรือครอบครัว เป็นผูต้ ดั สินใจทีจ่ ะปฏิเสธการรักษา
เพียงเพือ่ ยือ้ ชีวติ ส่วนแพทย์คอื ผูใ้ ห้บริการ เมือ่ มีแนวทางปฏิบตั ชิ ดั เจนจึง
ไม่ตอ้ งกังวลเหมือนทีผ่ า่ นมา” นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพทั ธ์ ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงพยาบาลราชบุรี กล่าว
อรพรรณ ศรีสขุ วัฒนา รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชีแ้ จงถึงประเด็นความรับผิดชอบของบุคลากรทางการแพทย์ ซึง่ เป็นสิง่ ทีห่ ลาย
คนห่วงกังวล โดยยืนยันว่า บทบัญญัตมิ าตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
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พ.ศ.๒๕๕๐ และกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๐ ทีบ่ งั คับใช้ พ.ศ.๒๕๕๔ ถือว่าชอบด้วยกฎหมาย มีคำ� พิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดเป็นบรรทัดฐาน ดังนั้นถ้าโรงพยาบาลด�ำเนินการตาม
แนวปฏิบตั แิ ล้ว ย่อมได้รบั การคุม้ ครอง
“สิทธินไี้ ม่ได้หา้ มการรักษาผูป้ ว่ ย แต่ให้ถอื ว่าอยูใ่ นภาวะต้องดูแลแบบ
ประคับประคองเท่าทีพ่ อเพียงหรือให้ผปู้ ว่ ยอยูไ่ ด้อย่างสมศักดิศ์ รี โดยหลังจากนี้
สช. จะขับเคลือ่ นร่วมกับกัลยาณมิตร ขยายแนวคิดไปสูโ่ รงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลในสังกัดอืน่ ๆ พระสงฆ์ และศาสนาต่างๆ ต่อไป”
สอดคล้องกับ เชาวฤทธิ์ จันทร์สนาม อัยการจังหวัดคุม้ ครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จ.ราชบุรี ระบุวา่ การปฏิบตั ติ าม
เจตนารมณ์ผปู้ ว่ ยไม่ยอื้ ความตาย มิใช่การปล่อยให้เสียชีวติ เจตนาฆ่า หรือ
การุณยฆาต
“ขอให้มนั่ ใจว่า ถ้าท�ำตามเจตนาของผูป้ ว่ ยและเห็นชอบจากผูม้ อี ำ� นาจใน
ครอบครัวแล้ว พนักงานอัยการก็คงไม่ฟอ้ งร้องแน่นอน”
ด้าน ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะน�ำว่าทุกโรงพยาบาลควรมีศนู ย์ดแู ลผูป้ ว่ ยแบบ
ประคับประคอง และสร้างทีมสหวิชาชีพเพือ่ รองรับการ
ให้บริการผูป้ ว่ ยระยะท้าย รวมทัง้ ห้องแฟมิลแี่ คร์สำ� หรับ
การปรึกษาหารือกับญาติและครอบครัวผู้ป่วยให้
ชัดเจน ขณะทีพ่ ยาบาลต้องมีบทบาทเยียวยาทาง
จิตใจ เช่น คนไข้อยากพบใครคนหนึ่งครั้ง
สุดท้าย หรือปลอบใจญาติพนี่ อ้ งไม่ให้รสู้ กึ ผิด
ทีไ่ ม่ยอื้ ด้วยการรักษา เป็นต้น
ขณะที่ คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล
รพ.แพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสม
ผสานด้านมะเร็ง อโรคยศาล วัดค�ำประมง
หนึง่ ในสถานทีร่ กั ษาผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะท้ายมากว่า
๑๔ ปี เล่าว่า อโรคยศาลมีผปู้ ว่ ยทุกศาสนาอยูร่ ว่ ม
กัน ทุกคนมีเจตนารักษาแบบประคับประคองวิถไี ทย
และขอไม่มเี ครือ่ งปัม๊ หัวใจยือ้ ชีวติ และ พญ.ฉันทนา
หมอกเจริญพงศ์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า การทีค่ นไข้จะตายอย่างสงบทีบ่ า้ น ต้องเตรียม
องค์ความรูแ้ ละความพร้อม ซึง่ โรงพยาบาลควรช่วยเครือข่ายและญาติคนไข้ดว้ ย
“เมือ่ คนไข้ตายดี คนทีร่ กั จะจดจ�ำได้วา่ เค้าจากไปอย่างมีความสุขทีส่ ดุ ”
นีค่ อื การแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์เรือ่ ง ‘การตายดี’ จากโรงพยาบาล
ราชบุรี
www.nationalhealth.or.th

