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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๔
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การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่ม ประชากรเฉพาะ
ในภาวะวิกฤตอย่างเป็ นธรรม
(Protection of Equitable Access to Health Services by Specific Populations in Crises)
นโยบายสาธารณะนี้มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีการจัดการร่วมกัน เพื่อสร้างความมันใจว่
่ าในทุ ก
ภาวะวิกฤติ ประชาชนทุกคนจะได้รับ การคุ้ม ครองสิ ทธิ ในการเข้าถึ งบริ การสุข ภาพที่มี คุณภาพ มาตรฐาน
เท่าเทียม ทัวถึ
่ ง อย่างเป็ นธรรม ตามหลักการสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีการเลือกปฏิ บัติ และมีหลักประกันใน
การเข้าถึงบริการสุขภาพ ไม่ประสบภาวะล้มละลายจากความเจ็บป่ วย ตลอดจนได้รับการเยียวยาตามความ
จาเป็ นและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็ นกลุ่มประชากรเฉพาะ เพื่อความมันคงทางด้
่
านสุขภาพของทุ ก
คนบนผืนแผ่นดินไทย
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่สิบสี่
ได้พิจารณารายงาน เรื่อง การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุ ขภาพของกลุ่ม ประชากรเฉพาะในภา วะ
วิกฤตอย่างเป็ นธรรม พบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙ ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม
และการดาเนินชีวิตของประชากรทุกกลุ่ม รวมทัง้ เกิดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพได้ ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
กับกลุ่มประชากรเฉพาะซึ่งอยู่ในภาวะเปราะบางที่มีข้อจากัดในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ หรือขาดโอกาส
ที่จะเข้าถึงบริการเช่นเดีย วกับ คนปกติ ได้แก่ (๑) กลุ่มคนที่จาเป็ นต้องพึ่งพิ งการช่ว ยเหลือ จากผู้อื่น ได้แ ก่
ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ลาพัง คนพิการ คนไร้บ้าน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ ป่วยติดเตียง รวมไปถึง (๒) กลุ่ม
คนที่มีความเสี่ยงทางด้านสุข ภาพอัน เนื่องมาจากสภาพการทางาน หรือสภาพความเป็ นอยู่ที่แออัด หรือถูก
จากัดทาให้สูญเสียอิสรภาพ สูญเสียสิทธิบางอย่าง ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฎิบัติจากสังคม ได้แก่ ผู้ที่อาศัยอยู่
ในชุมชนแออัด ผู้ต้องขัง ผู้ติดสารเสพติด ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ และ (๓) กลุ่มแรงงานข้ามชาติและ
ผู้ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย
จากหลักฐานเชิ งประจั กษ์พ บว่า ในภาวะวิกฤตเช่น นี้ กลุ่ม ประชากรเฉพาะมี ความสามารถใน การ
จัดหาสิ่งของและปฎิ บัติตามนโยบายของรัฐ ในป้ อ งกันและควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดได้ ค่อ น ข้ า ง
จากัดจากสภาพสภาวะที่เป็ นอยู่และจากรายได้ที่ลดลง อีกทัง้ การเข้าถึงมาตรการเยียวยาของภาครัฐยังทาได้
เพียงส่วนน้อย ในด้านสุขภาพของกลุ่มคนเหล่านี้ยังต้องเผชิญกับ ความเสี่ ยง จากการไม่มีตัวตนเชิงนโยบาย
ซึ่งไม่ได้อยู่ในลาดั บต้นของการตรวจคั ดกรองกลุ่ม เสี่ย ง เมื่อรวมกับการไม่สามารถเข้าถึ งข้ อมูลข่า วสารที่
ถูกต้อง การขาดสถานะตามกฎหมายและข้อจากัดอื่นๆ ที่ทาให้ตกหล่นจากการมีสิทธิ ในระบบหลั กประกั น
สุขภาพ หรือมีสิทธิแต่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพพื้นฐานของภาครัฐได้ ยิ่งทาให้กลุ่มคนเหล่านี้ตกอยู่ใ น
ภาวะเปราะบางซ้าซ้อน และกลายเป็ นกลุ่มที่กระจายการแพร่ระบาดไปสู่สั งคมวงกว้างอย่างรวดเร็ว ดังนัน้
จึงจาเป็ นต้อ งเร่ งรั ด การลงทุ น ทางสั งคม การบูรณาการความร่วมมื อ จากทุ กภาคส่ว น ทัง้ ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม และท้องถิ่น เพื่อกาหนดแนวทางการคุ้ม ครองสิท ธิ ในการเข้าถึ งบริ การสุข ภาพที่มี คุณ ภาพ
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มาตรฐาน เท่าเทียม ทัว่ ถึง และเป็ นธรรม ทัง้ นี้ เพื่อความมันคงทางสุ
่
ข ภาพของทุ กคนที่อ ยู่บนผืน แผ่ น ดิ น
ไทย จึงร่วมกันกาหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุข ภาพในประเด็นนี้

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

จึงมีมติดังต่อไปนี้
๑. จัดตัง้ กองทุนสุขภาพโดยให้มีกฎหมายและข้อบังคับรองรับ สาหรับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ผู้มีปัญหา
สถานะและสิท ธิ และไม่มี หลั กประกั นสุ ข ภาพ เพื่ อ เป็ น หลักประกั น ให้ ผู้ที่ รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต
สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จาเป็ นได้ โ ดยไม่ถูกเลือ กปฏิ บัติ รวมทัง้ สามารถเข้าถึงการป้ องกัน การแพร่
ระบาดของโรคต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น วัคซีน ยา อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด ทัง้ นี้ เพื่อให้ได้รั บ
ความคุ้ ม ครองทางด้ า นสุ ข ภาพตามหลั กสิท ธิ ม นุษยชน และเพื่ อความมันคงทางสุ
่
ข ภาพของทุ กคนบน
ผืนแผ่นดินไทย
๒. พัฒนาระบบบริการที่เอื้อต่อกลุ่ม ประชากรเฉพาะ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และสามารถ
ให้บริการได้โดยไม่หยุดชะงัก โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่ม ประชากรเฉพาะ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพองค์ กร
ภาคี เครือข่าย ให้มีความสามารถในการจัดการปัญหาสุขภาพในกลุ่มของตนเองในภาวะวิกฤต
๓. พัฒนารูปแบบและระบบการป้ อ งกัน ช่วยเหลือ ดูแล และส่งต่อในชุมชนและในกลุ่ม ประชา กร
เฉพาะที่เป็ นการนาโดยชุมชน (Community-led health services) เพื่อเชื่อมต่อกับระบบบริการสุขภาพของ
ภาครั ฐ และเอกชน รวมทั ้งเตรี ยมความพร้อมของชุ มชนให้ มีศั กยภาพในการรับมื อกั บ ภาวะวิ กฤต เช่ น
โรคระบาดอุบัติใหม่
๔. เสริมสร้างความเป็ นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย โดย
๔.๑ จั ดให้ มี พ ระราชบั ญ ญัติข จั ดการเลื อกปฏิบั ติต่อ บุคคล เพื่ อ ลดการตีตราและเลือ กปฏิบัติ
เพื่อให้เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๗
๔.๒ พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรีย นและการติดตามในกรณี การเข้า ไม่ถึงบริการสุ ข ภาพ หรือไม่
ได้รับความเป็ นธรรมในการเข้ารับบริการสุขภาพ
๔.๓ จั ดให้ มี ช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ เอื้ อ ต่อ กลุ่มประชากรเฉพาะในการเข้ าถึง ข้ อ มูล ที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตั ดสิ นใจในการเลื อ กรับบริ การสุ ขภาพ และ
ได้รับการคุ้มครองสิทธิ อย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม
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