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ข้อถกแถลง สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14
ภายใต้ประเด็นหลัก “พลังพลเมืองตื่นรู้...สู้วิกฤตสุขภาพ”
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การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม

1

4

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ได้พัฒนากระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย จนได้ข้ อถกแถลง
“การคุ้มครองการเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพในภาวะวิก ฤตอย่างเป็น ธรรม” จำนวน 4 ข้อ ฉบั บนี้ จึ งขอความ
กรุณ าสมาชิก สมั ชชาสุข ภาพแห่ง ชาติ พิ จารณาให้ค วามเห็ นในคำถามป ลายเปิ ด ที่เกี่ ยวข้อ งกับ องค์ก รภาคี
เครือข่ายของท่าน โดยไม่จำเป็นต้องตอบครบทุกข้อคำถาม และสามารถให้ความเห็นผ่าน google form (ตาม
QR Code ที่ ระบุ ไ ว้ ในจดหมาย หรื อ ส่ ง file แนบมาที่ kathareeya@nationalhealth.or.th ภายใน 15
พฤษภาคม พ.ศ.2564)
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บทนำ
1. การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในภาวะวิกฤต
สถานการณ์ การระบาดของโรคโควิด 19 เป็นสถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบในระดั บโลก และระดับประ
ประเทศ ซึ่งแม้ประเทศไทยจะมีระบบหลั กประกันทางสุขภาพที่ครอบคุลมประชากรกลุ่มต่างๆ ทั้งประชาชน
คนไทย และบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่ในช่วงวิกฤติทางสุขภาพที่เกิดขึน้ ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นสำคั ญ
ที่เป็นข้อท้า ทายสำคัญของระบบสาธารสุ ขไทย โดยเฉพาะการเข้ าถึงบริการสุ ขภาพอย่างเท่าเที ยมและเป็ น
ธรรม
องค์ก ารอนามัยโลก (World Health Organization – WHO) (2004) ได้เสนอแนวคิด “การเข้าถึ ง
บริการสุขภาพของประชาชน” ว่าเป็นการให้บริการดูแลประชาชนเบื้องต้นแบบปฐมภูมิ เพื่อให้สามารถเข้าถึง
บริ ก ารสุ ขภาพในมิ ติต่ า งๆ 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้า นภู มิศ าสตร์ (Geographical) ด้ า นการเงิน (Financial) ด้ า น
วัฒ นธรรม (Cultural) ด้า นหน้ า ที่ (Functional)1 ขณะที่ Aday & Andersen (1981) กล่ า วถึ งการเข้า ถึ ง
บริการสุขภาพที่แท้จริงมีปัจจยัที่เกี่ยวข้อง 5 ประการ ประกอบด้วย ลักษณะของระบบการให้บริการ ลัก ษณะ
ของประชาชนผู้ รับ บริก าร วัต ถุป ระสงค์ข องการไปใช้ บริ การสุ ขภาพ ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บริ การ และ
นโยบายสาธารณสุข ซึ่งมีความสำคัญมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะมี เป้าหมายมุ่งเน้นการเข้าถึงบริ การสาธารณสุขที่รัฐ
จัดให้2

1

พรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล. (2559). ตัวแบบการบริหารจัดการการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวเมียนมาร์ใน
ประเทศไทย. หลักสุตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยสยาม. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก http://www.researchsystem.siam.edu/thesis/doctorate/3179-2015-12-04-02-54-11 [27 มี.ค.64]
2
อ้างถึงใน พรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล. (2559), อ้างแล้ว
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ความเป็ นธรรมทางสุ ข ภาพ (Equity in health) หมายถึ ง การไม่ มีช่ อ งว่ างเชิ ง ระบบในประเด็ น
สุขภาพ หรือไม่มีปัจจั ยสังคมกำหนดสุขภาพที่ต่างกั นอย่างเป็นระบบในกลุ่มคนที่มีสถานะสังคมต่างกัน ความ
เป็นธรรมเป็ นสิ่ง ที่ส ำคั ญ ในระบบสุ ขภาพ โดยความเป็นธรรมด้า นสุข ภาพมี 2 มิ ติ คือ ความเป็นธรรมใน
แนวราบ (Horizontal equity) และความเป็นธรรมในแนวดิ่ง (Vertical equity) ความเป็นธรรมในแนวราบ
หมายถึง การได้รับการดูแลที่เท่ากันระหว่างบุคคลที่มีความต้องการทางสุขภาพเหมือนกัน ส่วนความเป็นธรรม
ในแนวดิ่ง หมายถึง การได้รับการดูแลที่ต่างกันตามความต้องการการรักษาที่ ไม่เท่ากัน โดยความเป็นธรรมใน
แนวดิ่งนั้นต้องเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมตามความจำเป็นในการรักษาด้วย 3
สำหรับประเด็นความเป็นธรรมทางสุขภาพในช่วงวิกฤติสุ ขภาพ ประเด็นท้าทายที่สำคั ญประการหนึ่ ง
คือเรื่องการเลือกปฏิบั ติสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบางทั้งจากสภาวะทางสุ ขภาพและการเข้าถึง บริการด้า น
สุขภาพ ตัวอย่างที่สำคัญคือ การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชือ้ เอชไอวี การตีตราและการเลือกปฏิบัตปิ รากฎอยูท่ ั่วไป
ในทุกหน่วยของสังคม ตั้งแต่ชุม ชน ครอบครัว สถานที่ ทำงานไปจนถึงสถานบริการสุขภาพ การตีตราและการ
เลือกปฏิบัติที่เกี่ยวกับเอชไอวีเอดส์ มักจะเกิดขึ้นโดยตรงกับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี หรือผู้ที่ถกู สงสั ย ว่า จะติ ด
เชื้อเอชไอวี ทั้งในด้านการใช้ชีวิตและการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิทางสุขภาพ
ความมั่นคงทางสุขภาพของประชากรกลุ่ มเปราะบาง ซึ่ งหากยังดำเนินต่อไป ย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของระบบสุขภาพโดยรวมของประเทศ
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2. สถานการณ์และปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไทยในภาวะวิกฤต
ประเทศไทยมีก ารพั ฒนาหลั กประกั นสุ ข ภาพภาครั ฐมาอย่ าง ยาวนาน ต่ อ เนื่ อง จนถึ งปั จ จุบั น มี
หลัก ประกันสุ ขภาพภาครั ฐ 3 ระบบหลักซึ่ งให้ การคุ้มครองกลุ่ มประชาชนในสัด ส่วนที่ ต่ างกั นได้ แก่ ระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้ความคุ้มครองแก่ข้า ราชการและครอบครัว ประมาณ 5 ล้านคน ระบบ
ประกันสังคม ให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างหรือผู้ประกันตน จำนวนกว่า 10 ล้านคน ในขณะที่ระบบหลักประกั น
สุขภาพแห่ งชาติให้ความคุ้มครองประชาชนที่นอกเหนื อจากสิทธิ ความคุ้มครองของสวั สดิการข้าราชการและ
ระบบประกันสังคม จำนวนกว่า 48 ล้านคน (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒ นาประเทศไทย, 2556)4
แม้ประเทศไทยจะมีระบบหลั กประกันทางสุ ขภาพที่ครอบคลุมประชากรกลุ่มต่าง ๆ แต่ในช่วงวิกฤติ
ทางสุขภาพที่เกิดขึ้ น ก็ได้สะท้อนให้ เห็นถึงประเด็นสำคัญที่ เป็นข้อท้าทายสำคัญของระบบสาธารณสุขไทยใน
3

เมธิณี อินทรเทศ และคณะ. (2562). ความเป็นธรรมด้านสุขภาพในผู้สูงอายุไทยภายใต้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า: การ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารวิจยั ระบบสาธารณสุข ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562 [ออนไลน์] .
สื บ ค้ น จ า ก https://kb.hsri.or.th/dspace/bitstream/handle/1 1 2 2 8 /5 0 7 1 / hsri-journal-v1 3 n2 -p1 5 7 174.pdf?sequence=1 [23 มีนาคม 2564]
4
วรรณวดี พูลพอกสิน . (2562). หลักประกันสุขภาพเพือ่ การคุ้มครองแรงงานต่างด้าว: มุมมองจากต้นทุนของสังคมไทย.
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561. [ออนไลน์] สืบค้นจาก
http://journal.innovtalk.com/upload_files/contents/topic_id_33_25.pdf [27 มี.ค.64]
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เรื่องสิทธิทางสุขภาพ คือ การเข้าถึงบริการสุขภาพในภาวะวิกฤต ดังจะเห็นได้จากกรณีการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19)) โรค ติ ด ต่ อ ที่ เ กิ ด จากเชื้ อ ไวรั ส สาย พั นธุ์ ใ หม่ ที่ มี ก ารแพ ร่ ระบาดใหญ่ ใ นระดั บ โล ก
(Pandemic) ซึ่งในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้ป ระกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด 19 เป็นโรคติด ต่ออันตรายตามพระราชบัญญั ติโรคติด ต่อ พ.ศ.2558 มีผลบั งคับใช้ ตามกฎหมายในวันที่ 1
มีนาคม 2563 และต่อ มา พลเอกประยุท ธ์ จั นทร์ โอชา นายกรัฐ มนตรี ประกาศใช้พ ระราชกำหนด (พ.ร.ก.)
บริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุก เฉิน ยกระดับการควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลต่ อการเข้าถึ งบริการสุข ภาพของประชาชนไทย ทั้งในส่ว นประชาชน
ทั่ว ไป ประชากรกลุ่ม เปราะบาง รวมถึ งเด็ ก คนพิ ก าร ผู้ สูง อายุ คนด้ อยโอกาสในสัง คม และกลุ่ม คนที่ มี
ความจำเพาะในเรื่องสุขภาพกลุ่มต่างๆ โดยปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพที่พบในเบื้องต้น ได้แก่
(1) ข้อจำกัดในการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล เนื่องจากโรงพยาบาลหลายแห่งจำเป็นต้องปิดบริการ
ในการรักษาพยาบาลทั่วไปเพื่อ รองรั บการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 เช่น ถูกเลื่อนการนั ดพบแพทย์ การ
เข้าถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ ฯลฯ
(2) ข้อจำกัดที่ ส่งผลต่อการเข้ าถึงบริการสุขภาพที่ สืบเนื่ องจากมาตรการของรัฐในการป้ องกั นการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เช่น ข้อจำกัดด้านการเดินทาง
(3) ข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการของกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ควรเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยตนเอง
(4) ข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการสุขภาพในระบบประกันสังคม เช่น การเก็บค่าตรวจโควิดก่อนผ่าตัด,
ค่าตรวจคัด กรองและการให้ บ ริ การรัก ษาโรคที่สั นนิ ษฐานตามเกณฑ์ PUI ของกรมควบคุ มโรค ที่ก องทุ น ฯ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่ชัดเจน ทำให้ผู้ให้บริการไม่เข้าใจและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการ, ข้อจำกัดในเรื่อง
การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ทำให้ผู้ให้บริการเลือกปฏิบตั ิ เช่น ถ้าเสียค่าใช้จ่ายเองผลตรวจเร็วกว่าตรวจโดยใช้สิท ธิ
กองทุน และ รพ.อาจนำข้อมู ลมาใช้สิ ทธิ เบิก จากกองทุนเพิ่ม อีก ซึ่งตามข้ อ กม.จะต้อ งไม่ เรีย กเก็ บเงินจาก
ผู้รับบริก าร, ผู้ประกันตนมี อาการที่ เข้าเกณฑ์ PUI ทำให้ ได้รับบริ การล่าช้า เช่น มีโ รคประจำตัวภูมิแ พ้ต้องทำ
กายภาพ มีผลกับการนัดหมายทำกายภาพต้องเลื่อนไปก่อน เป็นต้น
สำนั กงานข้า หลวงใหญ่สิ ทธิม นุษ ยชนแห่ งสหประชาชาติ (UNHCR) ระบุ ว่า โรคโควิด 19 เป็ นบท
ทดสอบหนึ่งของสังคม ของรัฐบาล ของชุมชน และของปัจเจกบุคคล เป็นช่วงเวลาเพื่อความสมัครสมานสามั ค คี
และความร่วมมือในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสนี้ และเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจของมาตรการที่ได้ รับ
การออกแบบที่จะยับยั้งการแพร่กระจายของ โรคโควิ ด 19 การเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกมิติ รวมถึงสิทธิทาง
เศรษฐกิจและสังคม สิทธิพ ลเมืองและสิ ทธิทางการเมื อง จะเป็นพื้น ฐานสำคัญที่ จ ะนำไปสู่ความสำเร็จ ในการ
ดำเนินการด้านสาธารณสุข ซึ่งสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ได้จัดทำ แนว
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ปฏิบตั ใิ นสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19 Guidance) 5 โดยระบุถึงการเข้ า ถึ งบริ ก าร
สุขภาพว่า
(1) กลยุท ธ์ด้า นสุขภาพต้ องไม่ เน้นแต่เฉพาะมิ ติทางการแพทย์ของการแพร่ระบาดเท่า นั้น แต่ควร
ครอบคลุมถึงมิติสิทธิมนุษยชนและผลกระทบเฉพาะด้านเพศสภาพของมาตรการต่างๆที่เป็นส่วนหนึ่งของการ
ดำเนินการด้านสาธารณสุข
(2) ทุกคนควรได้รับการรักษาโดยไม่ มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งหมายความถึงการรับรองว่า จะไม่มีใครถู ก
ปฏิเสธการรักษาเพราะไม่มีเงินจ่าย หรือเพราะมลทิน (Stigma) บางอย่างที่ทำให้ไม่ได้รับการรักษา
การศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ระบุว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19
ส่งผลกระทบทางด้ านสุ ขภาพต่อ คนจนก็ม ากกว่าคนรวย เนื่อ งจากอาการป่ วยจากโรคโควิด -19 มั กร้า ยแรง
สำหรับผู้ป่วยที่มีสุขภาพไม่ดี ซึ่งโดยปกติคนจนก็มักเป็ นกลุ่มที่มีสุขภาพและโภชนาการด้อยกว่าคนทั่วไปและ
จากการสำรวจยัง พบว่ าประชาชนระบุว่ าการเข้าถึง บริการทางการแพทย์ ท ำได้ย ากลำบากมากขึ้ น ซึ่งคนที่มี
ทรัพยากรเพียงพอนั้นมีทางเลือกอื่นที่สามารถทดแทนการไปหาแพทย์ได้ในขณะที่คนจนนั้นทำไม่ได้6
นอกจากนี้ยั งพบปัญหาการเข้าถึง บริการสุข ภาพของกลุ่ มคนที่มีความจำเพาะในเรื่องสุขภาพ เช่น ใน
กลุ่มของแม่วัยรุ่น มีผลการสำรวจพบว่าร้อยละ 42 ไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาลได้ในช่วงที่
เกิด การระบาดใหญ่ และการล็ อคดาวน์จ ากโควิด -19 และร้ อยละ 36 ไม่ส ามารถเข้า ถึงบริก ารด้ านการดูแ ล
สุขภาพเด็ก ได้ นอกจากนี้ วั ยรุ่ นและเยาวชนผู้ ตอบแบบสอบถามในกลุ่ม LGBTQ ประมาณร้ อยละ 39 ไม่
สามารถเข้า ถึงบริ การทางเพศและอนามั ยการเจริญ พันธุ์ เช่นการรับ คำปรึ กษาเรื่องเพศ การป้องกันและการ
รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามยังคงมีเพศสัมพันธ์ในช่วงการล็อ ค

5

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. (2563). แนวปฏิบตั ิในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID19 Guidance) [ออนไลน์]. สืบค้นจาก (http://www.nhrc.or.th/News/InformationNews/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8
%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%
99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2
%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%82%
E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9419-(CO.aspx [เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2564]
6
ภาคภูมิ จตุพิธพรจันทร์ และไตรสรณ์ ถีรชีวานนท์ (2563). การจัดการความเหลื่อมล้ำจากวิกฤตโควิด. สถาบันวิจยั เพือ่
การพัฒนาประเทศไทย. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก https://tdri.or.th/2020/10/inequalities-in-the-time-of-covid-19/
[เข้าถึงเมื่อ 30 มีน าคม 2564]
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ดาวน์ และการเข้ าถึงการคุมกำเนิ ดเป็นหนึ่ งในปัญ หาด้านสุ ขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ในอันดั บ
ต้นๆ7
ในกลุ่มผู้พิการ เนื่องจากคนพิการมี ภูมิต้านทานน้อยจึงมีความเสี่ยงสู งกว่าคนอื่นๆ ในสังคม อีกทั้ง การ
เข้า ถึงระบบบริก ารสุ ขภาพทุก รูป แบบเป็นไปได้ย าก เพราะความจำกัดของร่า งกายและรายได้ ที่จ ะจั ดซื้ อ
หน้ากากอนามัย หรือ เจลแอลกอร์ฮอล์ ที่ ค่อนข้า งขาดแคลนในขณะนี้ ซึ่ง แม้ภาครั ฐจะแก้ ไขปัญหาโดยแจก
หน้ากากอนามั ยแต่ คนพิ การไม่ได้ รับโอกาสเพราะไม่ส ามารถไปต่อคิ วที่ค่ อนยาว จึ งอยากให้ รัฐบาลเล็ งเห็ น
ความสำคัญเร่งหามาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน8
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3. สถานการณ์แ ละปัญ หาการเข้ าถึง บริการสุข ภาพของบุ คคลที่ไม่ มีสัญ ชาติไ ทยที่ อยู่ในประเทศไทยใน
ภาวะวิกฤต
บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่อยู่ในประเทศไทย คาดการณ์ว่ามีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ล้านคน โดยแบ่งได้
เป็น 3 กลุ่มหลัก คือ
(1) คนเข้ าเมื องถู กกฎหมาย ซึ่ งประกอบด้ว ย แรงงาน 3 สั ญชาติ (เมียนมาร์ ลาว กัมพู ชา)
(2,305,098 คน)9, แรงงานต่ างชาติ กลุ่ มอื่ นๆ (142,996 คน)10, ผู้ ติด ตามแรงงานข้า มชาติ/คนข้า มชาติอื่ นๆ
และนักท่องเที่ยว
(2) ชนกลุ่ มน้ อย ซี่ง ประกอบด้ว ย ชนกลุ่ มน้ อยที่มี เลขประจำตั วขึ้ นต้ นด้ วยเลข 6 และ 7
(168,705 คน), ผู้ ไม่ มีส ถานะทางทะเบีย นที่ มี เลขประจำตัว ขึ้นต้นด้ วยเลข 0-89 (310,458 คน) และ 0-00
(59,533 คน) และผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัย ถาวร (17,425 คน)11
(3) บุค คลที่ไ ม่มี สถานะทางกฎหมาย ประกอบด้ว ย ผู้ ไม่ มีเ อกสารทางทะเบี ยน, คนไร้รัฐ
(Stateless), ผู้ลี้ภัย, และเด็กติด G (74,511 คน)12
โดยที่ผ่านมา รัฐไทยมีการจัดระบบหลักประกันสุขภาพของคนที่ไม่มีสัญชาติไทย ดังนี้
(1) ประกันสังคม เป็นหลักประกั นสุขภาพที่รัฐกำหนดให้แรงงานข้ามชาติกลุ่ม MoU ต้องเข้ า
สู่ระบบประกันสังคมระหว่างที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย
7

สหประชาชาติ ประเทศไทย. (2563). ผลการสำรวจเผย โควิด 19 ทำให้เยาวชนและวัยรุ่นกลุ่มเปราะบางถูกทิ้งไว้
เบื้องหลังทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก https://thailand.un.org/th/91960-phlsarwcephyokhwid-19 [เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2564]
8
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส. (2563). พม.ดูแลคนพิการเข้าถึงบริการสุขภาพ หลัง COVID-19 ระบาด. [ออนไลน์]. สืบค้น
จาก https://news.thaipbs.or.th/content/289821 [เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2564]
9
อดิศร เกิดมงคล. (2564). หลักประกันทางสุขภาพของคนทีไ่ ม่มสี ัญชาติไทย. เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ.
เอกสารนำเสนอ SWG Briefing Session (in Thai) on Access to Healthcare.
10
อ้างถึงใน อดิศร เกิดมงคล (2564), อ้างแล้ว
11
อ้างถึงใน อดิศร เกิดมงคล (2564), อ้างแล้ว
12
อ้างถึงใน อดิศร เกิดมงคล (2564), อ้างแล้ว
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(2) ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว เป็ นหลัก ประกั นทางสุ ขภาพที่รัฐกำหนดให้แรงงานข้า ม
ชาติที่ไม่อยู่ในประกันสังคมและผู้ติดตามต้องซื้อประกันสุขภาพระหว่างที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย
(3) ประกันสุข ภาพคนต่า งด้า ว เป็นหลัก ประกั นทางสุ ขภาพที่ รัฐจั ดให้ค นข้ ามชาติที่ ไม่ ใช่
แรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามสามารถซื้อประกันได้ระหว่างที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
(4) ประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เป็นหลักประกันสุขภาพที่รัฐจัดให้สำหรับ
กลุ่มชนกลุ่มน้อยและผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 พบว่า พบปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพของบุคคลที่ไม่มี
สัญชาติไทยที่อยู่ในประเทศไทยในรูปแบบต่างๆ อาทิ ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ13 องค์การระหว่างประเทศเพื่ อ
การโยกย้ ายถิ่ นฐาน (IOM) ได้เ ผยแพร่รายงานสำรวจแบบเร็ ว ซึ่งพบว่ากลุ่ม ประชากรแรงงานข้ ามชาติใ น
ประเทศไทยมากกว่าครึ่งยังไม่มีความรู้หรือรู้น้อยเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโควิด -19 ด้วยเหตุที่
ส่วนใหญ่ไม่ส ามารถอ่านออกเขียนได้ ทั้ ง ยังได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ล ดลงและไม่เพี ยงพอต่อ การดำเนิ น
ชีวิต ส่งผลต่อความไม่มั่นคงทางอาหาร กลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติถือเป็นหนึ่ งในกลุ่มเปราะบางที่จะได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด โดยพบปัญหาหลักๆ ได้แก่
(1) การเข้ า ไม่ ถึ ง ข้ อ มูล และความช่ ว ยเหลื อ ทางสุ ข ภาพ ในช่ วงการระบาดใหญ่ ก ลุ่ ม
ประชากรแรงงานข้ามชาติในเมืองเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสุข ภาพและอุปกรณ์ป้องกันตัวเองได้น้อย โดยมีอุปสรรค
ด้า นภาษาเป็ นปัญ หาสำคัญ และเข้า ไม่ ถึ งความช่ว ยเหลือ จากภาครัฐ เนื่ องจากไม่ บุ คคลที่มี สั ญชาติไ ทย
นอกจากนี้ ยั งพบว่ าแรงงานข้า มชาติ จ ำนวนมาก ถูก ละเมิ ด สิท ธิ แรงงาน อาทิ การลดวันทำงานโดยไม่ไ ด้
ค่าตอบแทนทำให้รายได้ลดลงแม้วา่ ภาระค่าใช้จ่ายเหมือนเดิม ไม่สามารถรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกัน
การติดเชื้อได้เนื่องจากลักษณะงานที่ทำไม่สามารถทำจากบ้านได้ นายจ้างไม่จัดอุปกรณ์ป้องกันตัวให้หรือจัดให้
แต่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ปัญหารายรับที่ลดลงเป็นเหตุให้แรงงานข้ามชาติจำนวนมากย้ายมาพักอาศัยอยูร่ ่วมกัน ซึ่ ง
ส่งผลต่อเนื่องถึงปัญหาที่อยูอ่ าศัยค่อนข้างแออัดและไม่มีสขุ อนามัย ป้องกันการติดเชื้อได้ยาก และเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาด
(2) สภาพแวดล้อ มในการทำงานและการใช้ชี วิตที่เสี่ ยงติดเชื้ อ ตกหล่นจากการคุ้ มครอง
ทางสังคม เข้า ไม่ถึ งประกั นสั งคม ไม่มีป ระกัน สุข ภาพ แม้ว่ าแรงงานข้ ามชาติที่ เป็ นผู้ ประกันตนในระบ บ
ประกันสั งคมมีสิ ทธิ และได้รับความคุ้มครองเช่ นเดี ย วกั บผู้ ประกันตนสั ญชาติไ ทย เนื่อ งจากกลุ่ มประชากร
แรงงานข้ ามชาติราว 2 ล้า นคนไม่ไ ด้อ ยู่ในระบบประกั นสังคม จึ ง ไม่ไ ด้รับสิ ทธิ ป ระโยชน์จ ากมาตรการเงิ น
ชดเชยทดแทนการว่ างงานจากโควิด -19 ขณะเดีย วกัน กลุ่ม แรงงานข้ ามชาติ ที่เ ป็ นผู้ ประกั นตนในระบบ
ประกันสังคม 1.2 ล้านคน ก็ยังแทบเข้าไม่ถึงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว เนื่องจากข้อจำกัดด้านภาษา กระบวนการ
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ดำเนินงานทั้ งหมดที่ ใช้เ อกสารภาษาไทย รวมทั้ งอาการเกลีย ดกลัว คนต่า งชาติ ของข้ าราชการ เจ้ าหน้า ที่
บุคลากรทางการแพทย์ และสื่อมวลชน ก็กีดกันกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติออกจากระบบบริการสุขภาพ
(3) การหลุดจากระบบหลักประกันสุขภาพ/การเข้าถึงบริการสุขภาพ อันเนื่องจากการขาด
สถานะบุคคล/สถานะการจ้างงานของกลุ่ม แรงงานข้ามชาติ สิ ทธิในการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ/บริการ
สุขภาพของแรงงานข้ามชาติ เป็ นสิทธิที่ได้ก็ต่อ เมื่อมีสถานะบุ คคล/สถานะการจ้างงานที่ถูกต้ องตามกฎหมาย
หากสถานการณ์ การระบาดของโรคโควิด 19 ที่เกิด ขึ้นในช่วงต้นปี 2563 ซึ่งเป็นช่ วงเวลาที่แ รงงานข้ามชาติ
ต้อ งดำเนิ นการต่ ออายุ ใบอนุ ญ าตทำงาน/เอกสารทางทะเบีย น ซึ่ง ดำเนิ นการได้ จำกัด ปั ญหาจากเลิ ก จ้า ง
นโยบายการจัดการแรงงานข้ามชาติ เช่น ต้ องเปลี่ย นนายจ้า งภายใน 30 วัน14 หากทำไม่ทั นในเวลาที่กำหนด
จะถูกยกเลิก ใบอนุ ญาตทำงาน/วีซ่า เป็ นต้น เป็นเหตุให้แ รงงานข้ามชาติไม่น้อยกว่ า 500,000 คน 15, 16 หลุ ด
จากระบบการจ้ างงานและส่งผลต่อเนื่อ งให้หลุ ดจากระบบหลั กประกั นสุขภาพ/การเข้าถึงบริการสุข ภาพ ไป
พร้อมกัน
(4) ปัญ หาการเข้ าถึ งบริก ารสุข ภาพของบุค คลที่ ไม่ มีสั ญ ชาติไ ทย นอกจากจะมี ปัญ หาใน
ลักษณะเดียวกันกับประชาชนไทยทัว่ ไป อันได้แก่ (ก) ข้อจำกัดในการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล (ข) ข้อจำกั ด
ที่ส่งผลต่อการเข้า ถึงบริการสุขภาพที่ สืบเนื่องจากมาตรการของรัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิ ด
19 และ (ค) ข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการของกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ควรเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยตนเอง แล้ว บุ ค คล
ที่ไม่มีสัญชาติไทยยังพบปัญหาในการเข้าถึง บริการสุข ภาพในรูปแบบอื่นๆ เช่น การไม่ กล้าเข้ารับ การรักษาใน
สถานบริการสุ ขภาพเนื่องจากกลัวผิ ดกฎหมาย หวั่ นเกรงว่าจะถู กจับกุม เนื่องจากมีการส่งเรื่อ งสถานะบุคคล
ของตนต่อไปยั งหน่วยงานที่ กำกับดูแล, อุ ปสรรคเรื่องภาษาและวัตนธรรม, ความหวั่นเกรงว่าสั งคมหรือคนใน
พื้นที่ต่ อว่าและมองไม่ดี หรือมาเบีย ดเบีย นในการใช้สิ ทธิของคนไทย, ไม่มีค่า ใช้จ่ายเพียงพอที่จ ะเข้า รับการ
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บริก ารสุข ภาพ, ความหวั่นเกรงว่า ผู้ให้ บริ การเจ้ าหน้าที่ รัง เกีย จไม่ ยอมรั บรั กษาตนเอง, สิ ทธิ ที่ไ ด้รับ ในการ
บริการไม่เท่าเทียมกัน เป็นต้น
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ข้อถกแถลง
1. ในภาวะวิกฤต เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19, ภัยธรรมชาติ, พิบัติภัย ฯลฯ ท่าน
หรือองค์กรภาคีเครือข่ายของท่านพบปัญหาในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพหรือไม่ อย่างไร
2. ในภาวะวิกฤต เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19, ภัยธรรมชาติ, พิบัติภัย ฯลฯ ท่าน
และบุคคลในครอบครัว องค์กร หรือชุมชนของท่าน พบปัญหากลุ่มคนที่มีความเสี่ยงทั้งที่เป็นคนไทยและผู้ที่ไม่
มีสัญชาติไ ทยที่จะเข้ าไม่ถึงบริ การสุขภาพในหรือ ไม่ ถ้ามี ได้ แก่คนกลุ่ มใดบ้าง และแต่ล ะกลุ่มมีความเสี่ยงใน
รูปแบบใดบ้าง
3. ท่านคิดว่าทางเลือกในการเข้าถึงบริการสุขภาพในภาวะวิกฤตเพื่อการคุ้ม ครองคนทุกกลุ่ม ควรเป็ น
อย่างไร
4. ท่านคิดว่า การเข้าถึ งบริก ารสุข ภาพในภาวะวิ กฤตเพื่อการคุ้ม ครองคนทุกกลุ่ม ควรครอบคลุมใน
เรื่องใดบ้าง

