สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๔

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๕
๑๙ พฤศจิ กายน ๒๕๖๔x
รายงานฉบับที่ สอง

ของคณะอนุกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมต่อร่างมติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๔
คณะอนุ กรรมการสร้างการมีส่วนร่วมต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๔ ได้ประชุมครัง้ ที่
หนึ่ง เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และครัง้ ที่สอง เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีนายแพทย์ประสิทธิ ์
ชัย มังจิ
่ ตร เป็ นประธาน มีรายละเอียดดังนี้
ครัง้ ที่ห นึ่ง วันที่ ๕ ตุล าคม ๒๕๖๔ พิจารณาเรื่อ งการคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุ ขภาพของกลุ่ม
ประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็ นธรรม โดยมีเอกสารประกอบการประชุม คือ เอกสารสมัชชาสุขภาพ
๑๔ / หลัก ๒ ฉบับวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๒ / ผนวก ๑ ฉบับวันที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๖๔ และเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๔ / ร่างมติ ๒ ฉบับวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีเครือข่าย
สมาชิกสมัชชาเข้าร่วมประชุมรวมทัง้ สิน้ ๑๗๙ กลุ่ม/เครือข่าย และมีผเู้ สนอความเห็นและ/หรือแก้ไขเอกสาร
ด้วยการเสนอในวันประชุมและการส่งความเห็นทางเอกสารจนถึงวันที ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวมทัง้ สิ้น ๖๘
กลุ่ม/เครือข่าย
ครัง้ ทีส่ อง วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พิจารณาเรื่องการคุม้ ครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่ม
ประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็ นธรรม โดยมีเอกสารประกอบการประชุม คือ เอกสารสมัชชาสุขภาพ
๑๔ / ร่างมติ ๒ / หารือ ๑ ฉบับวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๒ /
ผนวก ๑ ฉบับวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีเครือข่ายสมาชิกสมัชชาเข้าร่วมประชุมรวมทัง้ สิน้ ๒๐๑ กลุ่ม/
เครือข่าย
ในที่สุ ดที่ประชุ ม มีมติเ ห็นควรเสนอต่อ สมัช ชาสุ ข ภาพแห่ งชาติค รัง้ ที่ ส ิบสี่ ให้รบั รองมติป ระกอบ
ระเบียบวาระเพือ่ พิจารณาต่างๆ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพือ่ พิจารณา
๒.๒ การคุม้ ครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็ น
ธรรม
มี มติ ๑ ฉบับ ตามทีป่ รับแก้

รายงานฉบับที่ สอง คณะอนุกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๑/๔

ระเบียบวาระที่ ๒.๒
การคุ้มครองการเข้าถึงบริ การสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะ
ในภาวะวิ กฤตอย่างเป็ นธรรม
(Protection of Equitable Access to Health Services by Specific Populations in Crises)
นโยบายสาธารณะนี้มุ่งเน้ นให้ทุก ภาคส่ว นของสังคมมีการจัดการร่ว มกัน เพื่อสร้างความมันใจว่
่ า
ประชาชนทุกคนจะได้รบั การคุ้มครองสิทธิใ นการเข้าถึงบริการสุ ขภาพที่มคี ุณภาพ มาตรฐาน เท่าเทียม
ทัวถึ
่ ง อย่างเป็ นธรรม ตามหลักการสิทธิมนุษยชน โดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ และมีหลัก ประกันสุขภาพถ้วน
หน้า (UHC for all) ไม่ประสบภาวะล้มละลายจากความเจ็บป่ วย ตลอดจนได้รบั การเยียวยาตามความจาเป็ น
และเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีเ่ ป็ นกลุ่มประชากรเฉพาะ เพื่อความมันคงทางด้
่
านสุขภาพของทุกคนบน
ผืนแผ่นดินไทย
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ทีส่ บิ สี่
ได้พจิ ารณารายงาน เรื่อง การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะ
วิกฤตอย่างเป็ นธรรม ๑ พบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙ ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
สังคม และการดาเนินชีวติ ของประชากรทุกกลุ่ม รวมทัง้ เกิด ความเสีย่ งทางด้านสุขภาพได้ง่าย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กับกลุ่มประชากรเฉพาะซึ่งอยู่ในภาวะเปราะบางที่ไม่มหี ลักประกันสุขภาพ ไม่มหี ลักประกันพืน้ ฐาน
ทางสังคมในการดารงชีวติ เข้าไม่ถงึ บริการทางสังคม อันเนื่องมาจากการมีขอ้ จากัดในการช่วยเหลือตัวเอง
หรือถูกตีตรา ถูกเลือกปฏิบตั จิ ากสังคม ได้แก่ (๑) กลุ่มคนที่จาเป็ นต้องพึ่งพิงการช่วยเหลือจากผู้อ่นื (๒)
กลุ่มคนทีม่ คี วามเสีย่ งทางด้านสุขภาพอันเนื่องมาจากสภาพการทางาน หรือสภาพความเป็ นอยู่ทแ่ี ออัด หรือ
ถู ก จากัดทาให้สูญ เสียอิส รภาพ สูญ เสียสิทธิบางอย่าง ถู กตีต ราหรือ ถู กเลือกปฏิบัติจากสังคม (๓) กลุ่ ม
แรงงานข้ามชาติและผูท้ ม่ี ปี ั ญหาสถานะและสิทธิ ทีอ่ าศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย
จากหลักฐานเชิงประจักษ์พบว่าในภาวะวิกฤตเช่นนี้ กลุ่มประชากรเฉพาะมีความสามารถในการ
จัดหาสิง่ ของและปฏิบตั ติ ามนโยบายของรัฐในการป้ องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ค่อนข้าง
จากัดจากสภาพสภาวะทีเ่ ป็ นอยู่และจากรายได้ทล่ี ดลง อีกทัง้ การเข้าถึงมาตรการเยียวยาของภาครัฐยังทาได้
เพียงส่วนน้อย ในด้านสุขภาพของกลุ่มคนเหล่านี้ยงั ต้องเผชิญกับความเสีย่ ง จากการไม่มตี วั ตนเชิงนโยบาย
ซึ่งไม่ได้อยู่ในลาดับต้นของการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เมื่อรวมกับการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง การขาดสถานะตามกฎหมายและข้อจากัดอื่นๆ ที่ทาให้ตกหล่นจากการมีสทิ ธิในระบบหลักประกัน
สุขภาพ หรือมีสทิ ธิแต่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพพืน้ ฐานของภาครัฐได้ ยิง่ ทาให้กลุ่มคนเหล่านี้ตกอยู่ใน
ภาวะเปราะบางซ้าซ้อน และกลายเป็ นกลุ่มที่กระจายการแพร่ระบาดไปสู่สงั คมวงกว้างอย่างรวดเร็ว ดังนัน้
จึงจาเป็ นต้องเร่งรัดการลงทุนทางสังคม การบูร ณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม และท้องถิ่น เพื่อกาหนดแนวทางการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มคี ุ ณภาพ

๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๒
รายงานฉบับที่ สอง คณะอนุกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๒/๔

มาตรฐาน เท่าเทียม ทัวถึ
่ ง และเป็ นธรรม รวมทัง้ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะตามเส้นทางเดินของมติฯ ๒
ทัง้ นี้ เพือ่ ความมันคงทางสุ
่
ขภาพของทุกคนทีอ่ ยู่บนผืนแผ่นดินไทย จึงร่วมกันกาหนดนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพในประเด็นนี้
จึงมีมติดงั ต่อไปนี้
๑. ให้มหี ลักประกันสุขภาพสาหรับผูท้ ไ่ี ม่มสี ญ
ั ชาติไทย ผูม้ ปี ั ญหาสถานะและสิทธิ ซึง่ ไม่มหี ลักประกันสุขภาพ
สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จาเป็ นได้โดยไม่ถูกเลือกปฏิบตั ิ แม้อยู่ในภาวะวิ กฤต รวมทัง้ สามารถ
เข้าถึงการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น วัคซีน ยา อุปกรณ์ป้องกันการ
แพร่ระบาด ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ได้รบั ความคุม้ ครองทางด้านสุขภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน และเพือ่ ความมันคง
่
ทางสุขภาพของทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย โดย
๑.๑ ให้มกี ารพัฒนากฎหมายหลักประกันสุขภาพสาหรับบุค คลที่ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย ผู้มปี ั ญหาสถานะและ
สิทธิ ซึ่งไม่มหี ลัก ประกันสุขภาพ หรือมีการทบทวนกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๕ มาตรา ๕ รวมทัง้ กฎหมายและมาตรการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
๑.๒ ให้มกี ารจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติด้านสุขภาพสาหรับผู้ท่ไี ม่มสี ญ
ั ชาติไทย ผู้มปี ั ญหาสถานะ
และสิทธิ ซึ่งไม่มหี ลักประกันสุขภาพ ทีน่ าไปสู่การมีกลไกและหน่วยงานกลางที่รบั ผิดชอบแผนงาน
งบประมาณ และพัฒนาระบบฐานข้อ มูล รวมทัง้ เกิดการบู ร ณาการการท างานของหน่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้อง
๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทาให้เกิดการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะ เพื่อลดความ
เสีย่ งต่อการเจ็บป่ วย การแพร่ระบาด และสามารถให้บริการได้โดยไม่หยุดชะงัก โดยการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มประชากรเฉพาะ ให้สอดคล้องกับวิถวี ฒ
ั นธรรม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพองค์กรและเครือข่ายของ
กลุ่มประชากรเฉพาะ ให้มคี วามสามารถในการจัดการปั ญหาสุขภาพในกลุ่มของตนเองในภาวะวิกฤต เช่น
การมีระบบบริการเชิงรุก และการดูแลที่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกมิตสิ ุขภาพ พัฒนาระบบบริการของหน่ วย
บริก ารปฐมภูมิใ ห้มีค วามพร้อ มในการให้บริการกับกลุ่มประชากรเฉพาะ พัฒนาระบบฐานข้อ มูล และ
เทคโนโลยีสาหรับกลุ่มเปราะบางในแต่ละชุมชน ยกระดับสถานพยาบาลในเรือนจา ลดความแออัดของ
ผูต้ อ้ งขังในเรือนจา เป็ นต้น
๓. พัฒนาระบบ กลไก และรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ การป้ องกัน ช่วยเหลือ ดูแล จัดการพืน้ ที่ สิง่ แวดล้อม
และส่งต่อที่เป็ นการดาเนินการโดยชุมชน (Community-led health services) ให้เป็ นส่วนหนึ่งของระบบ
บริการสุขภาพของประเทศ มีการจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics) และการสนับสนุ นงบประมาณ เช่น
การดูแลทีบ่ า้ นโดยครอบครัวและชุมชน เป็ นต้น โดยมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพของชุมชน มีการปรับ
และแก้ไขระบบให้สนับสนุนการดาเนินการโดยชุมชน

๒

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๒ / ผนวก ๑
รายงานฉบับที่ สอง คณะอนุกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๓/๔

๔. เสริมสร้างความเป็ นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพทีม่ คี ุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย และเป็ นมิตร โดย
๔.๑ สนับสนุนให้มพี ระราชบัญญัตขิ จัดการเลือกปฏิบตั ติ ่อบุคคลเพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบตั เิ พือ่ ให้
เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๗ และสามารถ
นาไปสูก่ ารปฏิบตั แิ ละการขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
๔.๒ พัฒนาระบบและกลไกรับเรื่องร้องเรียนและการติดตาม ในกรณีการเข้าไม่ถงึ บริการสุขภาพ หรือไม่
ได้รบั ความเป็ นธรรมในการเข้ารับบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะทีโ่ ปร่งใสและตรวจสอบได้
๔.๓ จัดให้มชี ่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ สิง่ พิมพ์ ภาพ เสียง ภาษา ทีห่ ลากหลายอย่าง
เพียงพอและเหมาะสมต่อกลุ่มประชากรเฉพาะในการเข้าถึงข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ
ตรวจสอบได้ โดยกาหนดให้มหี น่ วยงานเฉพาะที่ทาหน้าที่จดั ทาข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่ทุกคน
เข้าใจง่าย เพื่อ ใช้เ ป็ นข้อ มูล ประกอบการตัดสินใจในการเลือ กรับบริก ารสุ ข ภาพ และได้ร ับ การ
คุม้ ครองสิทธิ อย่างเท่าเทียมทัวถึ
่ งและเป็ นธรรม
๕. ขอให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพือ่
สุขภาพในประเด็นนี้อย่างเต็มความสามารถ โดยเป็ นไปตามแนวทาง ทิศทาง กระบวนการ และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องในเส้นทางเดินของมติฯ
๖. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๖

รายงานฉบับที่ สอง คณะอนุกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๔/๔

