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ความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สาม
ไดพิจารณารายงานเรื่อง ความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ๑
ตระหนัก วาวิถชี วี ติ ในบริบทสังคมไทยที่เปลี่ยนสูความทันสมัยทำใหแบบแผนการเจ็บปวยเปลีย่ นแปลงไป
ซึ่งเห็นไดจากสถิติการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ มะเร็ง และการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังตาง ๆ ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
และเปนภาระโรคที่สำคัญของคนไทย รวมทั้งการใชสารเสพติด ภาวะโภชนาการเกิน การขาดการออกกำลังกาย
การเขาสูสังคมสูงอายุ รวมทั้งการบาดเจ็บจากความรุนแรงในกรณีเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ตาง ๆ ลวนทำให
คนไทยมีโอกาสเกิดความพิการและมีภาวะพึ่งพาเพิ่มขึ้น
ตระหนัก วาการดูแลคนพิการเปนเรื่องของสิท ธิมนุ ษยชนซึ่ งได รั บ การยอมรับ ในระดับ สากลและระดับ
ประเทศ ในขณะที่ทัศนคติทางสังคมของคนไทยยังเห็นวาความพิการเปนภาระ หรือไมตระหนักวาคนพิการยังมี
ศักยภาพ สิทธิ และศักดิ์ศรีเทาเทียมกับคนทั่วไป
รับทราบ วาคนพิการในสังคมไทยมีจำนวนมากขึ้น และสวนใหญอาศัยอยูในพื้นที่เขตชนบท
มีความกังวล เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ ย วขอ งกับ สิ ท ธิ มนุ ษยชนของคนพิการยังไมถูกผลักดันสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรมที่ครบถวนสมบูรณ
มีความกังวล วายังมีความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการระหวางความพิการประเภท
ตาง ๆ ระหวางคนพิการที่อยูในเขตเมืองและชนบท ระหวางคนพิการที่มีเศรษฐานะตางกัน และระหวางคนพิการที่
มีสิทธิประกันสุขภาพแตกตางกัน
จึงมีมติดังตอไปนี้
๑. ขอใหคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงิ นการคลั งด า นสุ ข ภาพแหงชาติ ตระหนักถึงความสำคัญของ
ความแตกต า งเหลื่ อ มล้ ำ ของสิ ท ธิ ป ระโยชน และกลไกการจ า ยค า บริ ก ารในการดู แ ลสุ ข ภาพคนพิ ก ารของ
หลักประกันสุขภาพตาง ๆ ทีท่ ำใหคนพิการไมสามารถเขาถึงบริการสุขภาพไดตามความจำเปน โดยใหจัดทำขอเสนอ
แนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ รวมกับสำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบการคลังเพื่อการดูแลสุขภาพคนพิการใหมีความเสมอภาค
โดยมีแนวคิดและการบริหารจัดการที่สอดคลองกัน ซึ่งมีขอเสนอเบื้องตนดังนี้
๑.๑ รวมกันพัฒนาชุดสิทธิประโยชน ไดแก บริการ รายการอุปกรณเครื่องชวยความพิการ ยา และ
เวชภัณฑทไี่ มใชยา ใหเปนระบบทีม่ มี าตรฐานเดียวกัน และใหมกี ารพิจารณาทบทวน ปรับปรุง อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
เพื่อใหครอบคลุมบริการสุขภาพและอุปกรณเครื่องชวยความพิการที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับคนพิการแตละ
ประเภทอยางเพียงพอและครอบคลุม
๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๓
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๑.๒ ออกหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ ที่มีอยูใหเอื้อตอการสนับสนุนใหหนวยงานทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรดานคนพิการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขาเปนหนวยรวมจัดบริการสุขภาพ
สำหรับคนพิการ
๑.๓ พัฒนาใหเกิดการจัดตั้งกองทุนดูแลคนพิการในระดับพื้นที่ เชน ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล โดย
เฉพาะการมีสว นรวมจากกองทุนสุขภาพระดับตำบล โดยขอใหมตี วั แทนคนพิการมีสว นรวมอยางมีคณ
ุ ภาพ เสมอภาค
และเปนธรรม
๒. ขอใหคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ พิจารณามอบหมายใหคณะ
อนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด และคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการดังนี้
๒.๑ บูรณาการประเด็นการพัฒนาสุขภาพคนพิการเขากับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำ
จังหวัด โดยใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติที่ใชอยูในขณะนั้น ใหบรรจุในแผนพัฒนา
ยุทธศาสตรระดับจังหวัด โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพจากทุกภาคสวน โดยมีหลักการสำคัญ
ดังนี้
๒.๑.๑ มุงเนนความเปนธรรมในการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายดานบริการสุขภาพ
ของคนพิการ ทั้งระหวางประเภทความพิการ พื้นที่อยูอาศัย สถานภาพทางเศรษฐกิจ และสิทธิประกันสุขภาพ ดวย
มาตรการตาง ๆ เชน สนับสนุนคาใชจา ยหรือพาหนะในการเดินทาง ปรับปรุงอาคารและสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ ใหคนพิการทุกประเภทเขาถึงและใชประโยชนไดจริง จัดบริการผูดูแล/ผูชวย
คนพิการ อาสาสมัครพาเขารับบริการ ลามภาษามือ และการเขาถึงขอมูลขาวสารสุขภาพ รวมทัง้ การมีชองทางดวน
สำหรับการเขารับบริการ จัดหนวยบริการเชิงรุกลงพื้นที่ เปนตน
๒.๑.๒ มุงตอบสนองปญหาความจำเปนด า นสุ ข ภาพเฉพาะที่ไ ดมาตรฐานและครอบคลุมตาม
แตละประเภทความพิการ โดยจัดใหมีบริการที่เพียงพอในดานการสรางเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะการตรวจสุขภาพ
ประจำป ทั้งการตรวจในสวนที่เกี่ยวกับความพิการและการตรวจสุขภาพทั่วไป การปองกันโรค การรักษาพยาบาล
การฟนฟูสมรรถภาพ และอุปกรณเครื่องชวยความพิการที่จำเปนและเหมาะสม รวมทั้งการสงตอเพื่อการรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพตามแตกรณี
๒.๑.๓ เชื่อมตอฐานข อ มู ล คนพิ ก ารระหว า งหน ว ยงานหลัก โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเปนหนวยประสานงานหลัก
๒.๑.๔ เชื่อมโยงขอมูลที่เกี่ยวของ เชน กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒.๒ พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนและดำเนินการพัฒนาสุขภาพคนพิการระดับจังหวัด
อยางเปนระบบ ตามแผนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด
๒.๓ สนับสนุนใหกลไกวิชาการและเครือขายองคกรดานคนพิการศึกษาสาเหตุความพิการและรวมกัน
กำกับติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิคนพิการของหนวยปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก การบริการและความชวยเหลืออื่น ๆ ที่จำเปน
สำหรับคนพิการ
๓. ขอใหสถาบันสรางเสริมสุขภาพคนพิการ สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข และสถาบันการศึกษา ดำเนินการ
พัฒนาศักยภาพการวิจัยเพื่อสรางความรูในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหมากขึ้น
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๒๗๑

๔. ขอใหกระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการฟ น ฟู ส มรรถภาพคนพิการทางการแพทย
เพื่อพัฒนาศักยภาพของสถานบริการในทุกสังกัด เรงผลิตและกระจายกำลังคนใหเหมาะสม
๕. ขอใหกระทรวงที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พิจารณากำหนดตัวชี้วัดระดับกระทรวง
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องไมนอยกวา ๕ ป
๖. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสุขภาพคนพิการเพื่อทำหนาที่
เชื่อมประสานหนวยงานและองคกรภาคีเครือขายตาง ๆ ในการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวยสุขภาพ
คนพิการ ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติในประเด็นที่เกี่ยวของกับคนพิการ
สูการปฏิบัติของฝายตาง ๆ อยางเปนระบบและตอเนือ่ ง รวมถึงการสนับสนุนการสรางและจัดการความรูที่เกี่ยวของ
๗. ขอให เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกา วหน า ต อ สมั ชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๕ ครั้งที่ ๗ และครั้งที่ ๙
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