ความเห็นต่อข้อถกแถลง
เรื่อง การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม
ระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2564
กลุ่ม
จำนวน

MA
109

MK
1

MP
8

MS
4

AA
9

1111 (อื่นๆ)
15

ความเห็น
146

1. ในภาวะวิกฤต เช่ น สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19, ภัยธรรมชาติ, พิบัติภัย ฯลฯ
ท่านหรื อองค์ กรภาคีเครื อข่ ายของท่ านพบปัญหาในการเข้ าถึงระบบบริการสุ ขภาพหรื อไม่ อย่ างไร
ความเห็น

ลําดับที

ที

2

1

ไม่พบปัญหา

2
3

พบ ในระยะเริ มต้นของการแพร่ ระบาดฯ การบริ การทางด้านสาธารณสุขไม่
ทัวถึงและครอบคลุม ส่ งผลให้การเข้ารับบริ การเป็ นไปได้ค่อนข้างยาก ผูไ้ ด้รับ
บริ การส่วนใหญ่มกั เป็ น prioritize serve ก่อน เช่น ผูท้ ีพบโรคจริ ง (อันนี
สามารถเข้าใจได้) ผูท้ ีมีฐานะดี (เนืองจากมีเงินในการเข้ารับการตรวจ) เป็ นต้น สํานักงานเลขาธิการสภา
ซึ งในความเป็ นจริ งแล้วเป็ นสิ ทธิขนพื
ั นฐานทีประชาชนทุกคนควรจะได้รับ การศึกษา
บจก.ไปรษณียไ์ ทย (สส.)
ไม่พบปัญหา

8

4

ด้านสุขภาพโดยตรงอาจไม่มี เนืองจากบุคลากรของหน่วยงานมีสวัสดิการด้าน
บริ การสุขภาพรองรับ แต่ดา้ นภาวะทางจิตใจทีส่งผลถึงด้านสุ ขภาพทางอ้อมมี
ผล โดยเมือมีภาวะวิกฤตหรื อภัยธรรมชาติบางท่านทีทีพักอาศัยได้รับความ
เสี ยหายทําให้ภาวะจิตใจกระทบการเทือนและกระทบต่อสุ ขภาพ เมือเข้ารับ
สํานักงาน ก.พ.
บริ การสุขภาพตามสิ ทธิอาจได้รับบริ การทีไม่รวดเร็วหรื อมีประสิ ทธิ ภาพ

9

5

10
11

3
7

หน่ วยงาน

กรมพลศึกษา กระทรวง
การท่องเทียวและกีฬา

รหัส

ชื อสกุล

MP0059 วนิดา พันธ์สอาด

ข้ อมูลติดต่ อ
phansard_s@hotmail.com

sirikarn.keawkongthong@g
MP0051 นางสาวสิ ริกานต์ แก้วคงทอง mail.com
AA0019 นายณัฏฐพัชร มิกขุนทด

Nutthaphat.mi@thailandpost.com

AA0083 ศิริชยั เอียมละออ

sirichai@ocsc.go.th

ยังไม่พบปั ญหา

สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

MP0067 นิธิราช จิตร์ ภริ มย์ศรี

jnithiraj@hotmail.com

6

พืนทีรองรับกับผูท้ ีจะเข้ารับบริ การยังน้อย อาจจะเกิดความเสียงเพราะแออัด

เครื อข่ายสมัชชาจังหวัด
สมุทรปราการ

MA0060 นางสาวอังคณา ขาวเผือก

kang478@hotmail.co.th

7

ปั ญค่าตรวจแพง ทําให้คนทีมีรายได้นอ้ ยเข้าถึงอยาก

MA0061 นางสาวกิตติยา ประโยตัง

Prayothangkittiya@gemsil.c
om

เทศบาลตําบลบางเมือง

ลําดับที

ที

ความเห็น

14

ความล้าช้าในการฉี ดวัคชี นป้องกัน
พบปัญหา โรงพยาบาลมีการเลือนนัดออกไป ๒ เดือน สาเหตุ รพ.ต้องรับผูป้ ่ วย
9 รายอืน เนืองจากสถานการณ์โควิด รอบ ๓
ยังไม่พบปั ญหาการเข้าถึง เนืองจากเทคโนโลยีทนั สมัยมากยิงขึน เมือได้รับ
ข่าวสารต่าง ๆ จะมีการดูแล ป้องกันรักษาสุ ขภาพ จะทําให้เราสามารถตังรับได้
10 อย่างดี

15
17

11 บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ
12 ไม่พบ

12
13

8

หน่ วยงาน

ศูนย์ประสานงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ประชาชนจังหวัด
สมุทรปราการ

1111

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

นกเอียง กิมยงค์

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

สํานักงานปลัดกระทรวง
MP0066 แรงงาน

teerakunpisut12@gmail.com

สํานักงานคลังจังหวัด
อุดรธานี

MA0089 นางสาวบุพผา อินทรสูตร

Buppa_i@cgd.go.th

หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน MA0045 บัณฑิต นิลอุดมศักดิ

koonohm@yahoo.com

ควบคุมมลพิษ2

AA0058 วริ ศรา ทองคํา

Ink.waris@gmail.com

MA0041 นายสุ วทิ ย์ สมบัติ

suvit6857@gmail.com

19

ระบบบริ การสุ ขภาพในระดับปฐมภูมิ สามารถเข้าถึงได้แต่ยงั มีการจัดระบบ
การบริ การแบบวิถีใหม่ เช่น ในผูป้ ่ วยโรคเรื อรังมีการบริ การแบบใช้
แอพพลิเคชัน และการติดตามเยียม ส่วนในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ มีการลด
การบริ การบางรู ปแบบ และมีขอ้ จํากัดในเรื องของทรัพยากรทีใช้ รวมถึง
บุคลากร จนท.ทีให้บริ การ บางชุมชนหรื อพืนทีห่างไกลอาจจะต้องพบเจอ
ปัญหาเนืองจากการเข้าไม่ถึงระบบบริ การสุ ขภาพเช่น เจ้าหน้าทีมีไม่เพียงพอ
สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดแพร่
13 พืนทีห่างไกลร
เข้าถึงทางกายภาพยาก รพ แน่น คิวยาว ปิ ดบริ การบางแผนก คนไข้โรคเรื อรัง
กระทรวงสาธารณสุ ข
14 ถูกเลือนนัด มีปัญหาจะโทรปรึ กษา ก็ไม่ทราบจะปรึ กษาใคร

20

15 วัคซีนมาล่าช้า

18

รหัส

สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน

111

นางกฤษดา แสวงดี

MP0063 นพมาศ. บัววิชยั ศิลป์

Ksawaengdee@gmail.com
Noppamass @energy.go.th

ลําดับที

ที

ความเห็น

หน่ วยงาน

กลุ่มคนงานหญิงเพือความ
ยุติธรรม

21

16 พบ

22

24

1.1 ผูป้ ่ วยโรคเ◌ื◌้อรังหรื อผูป้ ่ วยทีต้องพบแพทย์ตามนัด ไม่ได้ไปพบแพทย์
เนืองจากการปิ ดสถานพยาบาลในเหตุการณ์การแพร่ ระบาดโรคโควิด ภัยพิบตั ิ
ต่างๆ
1.2 ผูป้ ่ วยทีจําเป็ นต้องไปรับการรักษาจากแพทย์ ต้องไปซือยากินเอง
1.3 ประสบการณ์เดิมฃองผูป้ ่ วยและการรับฟังข่าวสารทีบิดเบือน ทําให้เกิด
ความประมาทในการดูแลตนเอง
1.4 ความจําเป็ นในการทํางาน การทํากิจวัตรประจําวัน ทําให้ตอ้ งออกไปเสียง เครื อข่ายสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดนครสวรรค์
17 ต่อการติดเชือจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด
มีบุคลการในองค์กรพบปั ญหาในการเข้าถึงระบบบริ การสุขภาพบ้าง ในการ
ติดต่อเพือขอเข้ารับการรักษา แต่สามารถแก้ไขปั ญหาได้โดยองค์กร การใช้
เทคโนโลยีในการติดตามและสื อสารเพือให้การช่วยเหลือ และส่ งต่อเพือให้
สํานักงานการวิจยั แห่ งชาติ
18 เข้าถึงระบบบริ การสุ ขภาพ
คิดว่าเราต้องหาอาหารหรื อสิงของร่ วมส่งเสี ยพวกทีกลับตัวหรื อกลุ่มเสี ยงที
ไม่ได้ออกมาข้างนอกแต่เราต้องเป็ นฝ่ ายส่ งและดูแลพวกเขาให้ดี
สวัสดิการชุมขนตําบลบาง
ปลา
19

25

20 ค่อนข้างเข้าถึงช้า

23

สภาองค์กรชุมชนตําบล
บางพึง

รหัส
1111

ชื อสกุล
ศุกาญจน์ตา สุ ขไผ่ตา

MA032 รวีวรรณ ตันสุ วฒั น์

ข้ อมูลติดต่ อ
Sookpaita@gmail.com

kakk22tan@hotmail.com

นางสาวธรรมภรณ์ ประภาสะ
MK0059 วัต
thammaporn.p@nrct.go.th

1111

จําเนียร.ไวย์ชาตา

spkk2556@gmail.com

MA0060 นส.วิภาดา มีเจริ ญ

spkk2556@gmail.com

ลําดับที

26
27

ที เครื อข่ายสมัชชาสุ ขภาพ จ. ระยอง ทีความเห็
ร่ วมทํานงานกับหลาย กลุ่ม เครื อข่าย องค์กร
เช่น
กลุ่มคนไร้บา้ น กลุ่มคนเปราะบาง คนยากจน อยูใ่ นชุมชนแออัด คนพิการ คน
แก่ ผูน้ อนติดเตียง
พบปัญหาต่างๆ ดังนี
1.ปั ญหาจากการเข้าถึงระบบบริ การสุ ขภาพ เนืองจากบัตรประชาชน
1.1 การไม่มีบตั รประชาชน การไม่เห็นความสําคัญของการมีบตั รประชาชน
เช่น กลุ่มคนไร้บา้ นทีไม่มีทีพักอาศัยเป็ นหลักแหล่ง ก็ยงั อยูแ่ บบเร่ ร่อนเช่นเดิม
ไม่ได้รับข่าวสาร ขาดความรู้-ความเข้าใจ การเข้าถึงข้อมูล โรคโควิด - 19
1.2 การล่าช้าจากการทําบัตรประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐ ช่วงการระบาด
ของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะ พืนที อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ทีอยูใ่ นพืนที
อุตสาหกรรม ทําให้ขาดสิ ทธิในการรักษา และเยียวยาตามมาตรการรัฐ
1.3 บัตรประชาชนตลอดชี พของผูส้ ูงอายุ เป็ นบัตรรุ่ นเก่า ใช้รับรองสิ ทธิต่างๆ
ไม่ได้ ต้องทําบัตรประชาชนรุ่ นใหม่เป็ นแบบสมาร์ทการ์ด ทําให้ไม่ได้รับสิ ทธิ
ในการเยียวยาตามมาตรการรัฐ เกิดความล่าช้าในการรักษาพยาบาล หรื อถูกตัด
สิ ทธิ
1.4 กรณี บตั รประชาชนของกลุ่มคนพิการและผูเ้ ปราะบางทางสังคม
1.5 กลุ่มแรงงานทีมาทํางาน
21 1.6 อืนๆ เช่น บัตรประชาชนหาย
22 คนไข้ไม่เข้าถึงการรักษาพยาบาลร

หน่ วยงาน

มูลนิธิศูนย์ประสานงาน จ.
ระยอง (ศปจ.ระยอง)/
สมัชชาสุ ขภาพ จ.ระยอง
สาธารณสุ ข

- การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการ
- การเดินทางทียากลําบากของคนพิการ เนืองจากสภาพแวดล้อม และไม่มีการ
จัดสิ งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
กรมส่ งเสริ มและพัฒนา
28

23

คุณภาพชีวติ คนพิการ

รหัส

ชื อสกุล

MA0050
ระยอง นายสุ ทธิธรรม เลขวิวฒั น์
1111

ธีระชาติ จงอุดมศีล

ข้ อมูลติดต่ อ

lakavivat.auan09@gmail.co
m
kanglove478@gmail.com

www.dep.policy@gmail.co
MP0002 นางพัชรมณฑ์ ปิ ติปัญญากุล m

ลําดับที

ที

ความเห็น

หน่ วยงาน

29

โรงพยาบาลในสังกัดกรมควบคุมโรค คือ รพ.บําราศ ได้รับผลกระทบต้องปิ ด
ให้บริ การบางแผนก เนืองจากต้องระดมเจ้าหน้าทีไปช่วยในเรื องสถานการณ์
24 ของโรคโควิด-19

สํานักสื อสารความเสี ยง
และพัฒนาพฤติกรรม
สุ ขภาพ กรมควบคุมโรค

30
31
32

25 เข้าถึงยาก สําหรับเรื องการขอรับวัคซี น
26 ไม่
27 ไม่

เทศบาลตําบลนามะเฟื อง

33
34

28 ไม่พบ
29 ไม่พบปัญหาการเข้าถึง

35

30 ไม่

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

AA0055 นางสาวอลีนา บัวสด

aleena.phssru@gmail.com

MA0071 อารมย์จิตร์ ดารี ย?

Nuk_tungpong@hotmail.co
m

เลิฟแคร์

1111

เจนจิรา แก้วมูล

jibjan.5263@gmail.com

ANS Audit

1111

ปวีณ์ศยา ยัคลา

Paveesaya@gmail.com

สภาองค์กรชุมชนตําบลบาง
นําผึง

1111

นางสาวพิกุลแก้ว แจ้งจร

spkk2556@gmail.com

หจก.เภตรา
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)

MA0060 ธนาทร เขมวรัตถ์

1111

น.ส.ณัฐฐิญา ภู่ริยะพันธ์

spkk2556@gmail.com

natthiya@bedo.or.th

ลําดับที

36
37

ความเห็น
ที การเข้าถึงวัคซี นโควิด 19
หน่ วยงาน
ปั จจุบนั ในทุกภูมิภาคทัวโลกมีวคั ซี นทีได้รับการขึนทะเบียนแบบ EUA โดย
หน่วยงานควบคุมกํากับของแต่ละประเทศจํานวน 13 ชนิด ในจํานวนนีเป็ น
วัคซีนทีได้รับการขึนทะเบียนแบบ EUL จาก WHO เพียง 3 ชนิด โดยมีการฉีด
วัคซีนไปแล้ว 1011 ล้านโด๊ส ในประชาการเกือบ 600 ล้านคน หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 7 ของประชากรทัวโลก โดยส่ วนใหญ่เป็ นการใช้ในประเทศทีสามารถผลิต
วัคซีนได้เอง ตลาดวัคซี นในปั จจุบนั อยูใ่ ต้อาํ นาจของผูผ้ ลิต ทําให้ประเทศทีไม่
สามารถผลิตวัคซี นเองได้ประสบกับปัญหาการขาดแคลนวัคซี น
แม้วา่ วัคซีนโควิด 19 โลกจะมีอยูอ่ ย่างจํากัด กระทรวงสาธารณสุ ข ประเทศไทย
ได้มีความพยายามในการจัดหาวัคซี นเพือให้ประชาชนไทยเข้าถึงวัคซี นโควิด
19 ทีมีคุณภาพ มีความปลอดภัยและมีประสิ ทธิภาพ อย่างทัวถึงและเป็ นธรรม
โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย เพือหลีกเลียงการป่ วย การเสี ยชี วติ และลดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยได้กาํ หนดแนวทางการเข้าถึงวัคซี นของ
ประเทศโดยแบ่งออกเป็ น 3 รู ปแบบคือ (๑) นําวัคซีนต้นแบบทีมีศกั ยภาพสูง
จากต่างประเทศมาทดสอบในประเทศไทยและขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพือการผลิต (๒) พัฒนาวัคซี นต้นแบบในประเทศไทยตังแต่ตน้ นํา และ (3)
จัดซื อวัคซี นจากผูผ้ ลิตในต่างประเทศ โดยมีเป้าหมาย คือ จัดหาวัคซีน 100
ล้านโด๊ส เพือฉีดให้ประชาชน 50 ล้านคน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 70 ของ
31 ประชาชนไทย เพือให้เกิดการสร้างภูมิคุม้ กันหมู่ตามสมมุติฐานด้านการแพทย์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ไม่พบปัญหาในการเข้าถึงระบบบริ หารสุ ขภาพ เนืองจากเป็ นบุคลากรของ
กรมทรัพยากรนําบาดาล
32 รัฐบาล

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

AA0067 ผาณิตา โกมลมาลย์

phanita.k@nvi.go.th

MP0021 นางสาวดารา ติบเตปิ น

dara.c@dgr.mail.go.th

ลําดับที

ที

ความเห็น

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

การเข้าระบบหมอพร้อมไม่ได้แจ้งเตือนบอกรพ.วันนีไม่เปอดลงทะเบียนรับคิว
วัคซีน
สมาคมส่ งเสริ มการพัฒนา
สตรี และเยาวชนลําปาง

38

33

39

- พบปัญหาคนในเรื อนจําติดโควิด-19
- การเข้าถึงบริ การสุ ขภาพหลายคนส่วนใหญ่มองว่าเป็ นประเด็นรอง ไม่ได้มี
การศึกษาหาช่องทางการเข้าถึงบริ การสุขภาพไว้ก่อนทังทีตัวเองเสี ยงและไม่
เสี ยง ซึ งช่องทางการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพเป็ นสิงแรกทีควรจะเห็นความสําคัญ
และศึกษาการเข้าถึงบริ การต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างเคสหนึงเป็ นเคสทีเป็ น
กลุ่มเสี ยงแล้วไม่พยายามหาการเข้าถึงบริ การใด ๆ เลยทําให้เป็ นปัญหา
- คนเข้าถึงระบบบริ การสุ ขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลมากขึน
โดยไม่จาํ เป็ นต้องไปโรงพยาบาล ซึงเป็ นโอกาสทองของสํานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดทีคนเข้าถึงโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุขภาพ ทําให้โรงพยาบาลลดภาระลงไป
- การเข้าถึงโรงพยาบาลสนาม คนทัวไปยังไม่ค่อยรู ้วา่ จะเข้าถึงได้อย่างไร มีกี
แห่ง
- การจัดตังโรงพยาบาลสนามบางพืนทีมีคนขัดแย้งและไม่เห็นด้วยให้จดั ตัง แต่
ก็มีส่วนดีคือจะมีคนกลุ่มหนึงทีเข้าใจก็จะช่วยให้ขอ้ มูล
- การสนับสนุนและการช่วยเหลือกันในจังหวัดนครปฐมเชือว่าคนส่วนใหญ่
พร้อมทีจะสนับสนุนและช่วยเหลือกัน แต่ยงั ไม่ได้รับสื อสารว่าต้องการ
สมัชชาสุ ขภาพจังหวัด
นครปฐม
34 อะไรบ้างจากจังหวัด ซึงอาจจะต้องมีขอ้ มูลตรงนี

MA0053 นางสาวศิริพร ปัญญาเสน

Siripornd2506@gmail.com

phakamaslookkad@gmail.co
MA0019 รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุ วรรณ m

ลําดับที

40
41
42

43
44

ที

ความเห็น

พบปัญหาในการเข้าถึงระบบบริ การสุ ขภาพ มีประเด็นหลัก ๆ ดังนี
- จากภาวะวิกฤต สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ทําให้สถาน
บริ การสาธารณสุ ข มีการจัดลําดับความสําคัญ ในการให้บริ การทีเกียวข้องกับ
โควิดก่อน ทําให้การให้บริ การรักษาด้านอืน ๆ ได้เปิ ดให้บริ การ แต่จะให้
ความสําคัญน้อยลง
- สถานบริ การสาธารณสุ ขงดให้บริ การ หรื อจัดให้มีบริ การด้านอืน ๆ น้อยลง
- ผูร้ ับบริ การได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ไม่สามารถเข้ารับบริ การได้
ตามปกติ เนืองจากมีปัญหาทางการเงินในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล และ
ผลกระทบของนโยบายด้านการเดินทาง ก็ไม่สามารถทําให้เข้ารับบริ การได้
ตามปกติ รวมถึง ถ้าสถานบริ การสาธารณสุ ขของภาครัฐงดหรื อมีการชะลอ
ให้บริ การ อาจทําให้ผรู ้ ับบริ การเลือกไปรับบริ การของภาคเอกชน ซึงทําให้เกิด
ค่าใช้จ่ายสู ง
- ผูร้ ับบริ การเกิ ดความกลัว ทําให้ไม่กล้าเดินทางเข้ารับบริ การทีสถานบริ การ
35 สาธารณสุ ข
36 พบปัญหาเรื องสิ ทธิ การรักษา
ไม่มีปัญหาในระบบบริ การ เพราะมี อสม. ประจําหมู่บา้ นดูแลและคอย
37 สอดส่ องบุคคลทีเป็ นกลุ่มเสี ยงทีจะเข้ามาในชุมชน
ช่วงสถานณ์การโรคโควิดปํ ญหาการเข้ารับรักษาพยาบาลต้องเลือนนัดผูป้ ่ วย
ออกไปก่อนโดยใช้วธิ ี ให้อสม.คัดกรองวัดความดันโลหิ ตและเจาะเลือดปลาย
38 นิวส่ ง ทางรพสต.ก็ได้จดั ยาส่งให้อสม.แจกจ่ายตามหมู่บา้ น
39 ไม่พบ

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

สมาคมวางแผนครอบครัว
แห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี นค
ริ นทราบรมราชชนนี

สมาคมวางแผนครอบครัว
แห่ งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี นค
MS0077 ริ นทราบรมราชชนนี

a.ppatbkk@gmail.com/
planning@ppat.or.th

สภาองค์กรชุมชนเทศบาล
เมืองลัดหลวง

MA0060 นายอํานาจ ปรี ชาศิลป์

spkk2556@gmail.com

สมาคมส่ งเสริ มการพัฒนา
สตรี และเยาวชนลําปาง

MA0053 นางสาวเจนจิรา ยศปิ นตา

janeyot1986@gmail.com

สมาคมส่ งเสริ มการพัฒนา
สตรี และเยาวชนลําปาง

MA 0053 นางศรี รัตน์ เขียวงาม

srirat 310 ๑gmail.com

กรมทีดิน

AA0046 น.ส.ศุภิณญา โซวเซ็ง

Supinya2503gmail.com

45

ความเห็น
ขาดการสื อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบั ชประชาชนในการแพร่
40 ระบาดของโรคโควิด19 โดยเฉพาะผูท้ ีติดเชือและผูถ้ ูกกักตัว

46
47

41 พบ..บุคลากรและอุปกรณ์ไม่พร้อมและไม่ทนั กับการช่วยเหลือ
42 มีชาวพม่า/กัมพูชาเข้ามาเทียวชายทะเลบ่อยมานักิ นเหล้ากันใกล้ชิดกันเกิ นไป

48
49

52

43 การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอจากมากเพราะโทรศัพท์สายไม่ค่อยว่าง
44 การดูแลล่าช้าไม่กล้าไปโรงพยาบาลต้องซือยาทานกันเอง
ขาดอุปกรณ์หลายอย่างในการป้องกันโรค การได้รับวัคซีนล่าช้า มีพายุทาํ
45 บ้านเรื อนเสี ยหายขาดเงินทุนในการซ่อมแซมบ้านหลายหลังคาเรื อน
เข้าถึงอยากขอเสนอควรลดขันตอนและมอบหมายหน้าทีให้ชดั เจนในพืนทีนัน
46 (ระดับตําบล,อําเภอและจังหวัด,ภาค,ประเทศ)
มีปัญหากับผูป้ ่ วยเรื อรังและผ้◌ูป่ วยทีไม่ฉุกเฉินทีไม่สามารถไปรักษาทีร.พ.
47 ของรัฐได้

53

48 ช่วงโควิดระบาดในสถานการณ์ปัจจุบนั นีการบริ การแย่ เข้าถึงยาก

54

49 ไม่พบ

55

50 พบ เข้ระบบหมอพร้อมยากมาก กว่าจะได้ตอ้ งพยายามถึง 3 ครัง

ลําดับที

50
51

ที

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

สภาองค์กรชุมชนตําบล
บางหัวเสื อ

MA0060 นางรพีพรรณ ศักดามินทร์

spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรขุมชนเทศบาล
เมืองปู่ เจ้าสมิงพราย

MA0060 นาย ศุภฤกษ์ เพชรรัตน์

spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรชุมชน

MA0060 นางวิไลลักษณ์ ม่วงตะเรี ยน

spkk2556@gmail.com

ชุมชน 12 อาสาพัฒนาบาง
ฝ้าย

MA0060 นายอัครพงษ์ ภูวเจริ ษกุศลเลิศ spkk2556@gmail.com

ประธานสภาฯ

MA0060 บัญญัติ เพ็ชรน้อย

spkk2556@gmail.com

กรมปกครอง

MA0060 บุญญาภา ศิโรดม

spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรชุมชนตําบลบาง
บ่อ

MA0060 นางสาวมยุรี เล็ดลอด

spkk2556@gmail.com

เทศบาลเมืองบางแก้ว

MA0060 นางพุทธชาติ อาศัยผล

spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรชุมชน ต. บาง
เพรี ยง

MA0060 เจตนา สามเรื อนทอง

spkk2556@gmail.com

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)

MP0018 ณัฐฐิญา ภู่ริยะพันธ์

natthiya@bedo.or.th

600/62 ม.14 ชุมชนเก่าจาน
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.
อุดรธานี 41000

1111

นางเทพี รอดขันเมือง

tapee1279@gmail.com

ลําดับที

56
57
58

น ใ้ ห้บริ การ โดยเฉพาะผูท้ ี Walk
ที 1. แนวทางในการปฏิบตั ิงานยังไม่ชความเห็
ดั เจนของผู
in เข้ามา หรื อระบุให้ชดั เจนว่าเป็ น รพ.ใดรับผิดชอบ และค่าใช้จ่ายภาครัฐ
เบิกจ่ายกับใคร
2. ระบบการบริ การสุ ขภาพในการรองรับวัคซี นยังไม่พร้อมกับการใช้แอพ
พลิเคชันทุกคนทังคนไทยและต่างประเทศ
3. การสื อสารและความชัดเจนของข้อมูลเกียวกับการเข้าถึงการบริ การสุ ขภาพ
ไม่ทวถึ
ั งทุกกลุ่ม
ทําให้เกิดความคลาดเคลือนของข้อมูล ทังนีเกิดจากการพัฒนาแอพพลิเคชัน
ไม่สอดคล้องกับศักยภาพทีมีของผูใ้ ช้ระบบทีจะเป็ นด่านหน้าของการเข้าถึง
การบริ การ เช่น อสม. บางคน ทีสูงวัย ไม่สามารถใช้
แอพพลิเคชัน หมอพร้อม ได้
4. สวัสดิการ ค่าตอบแทน และการเยียวยา ยังไม่เหมาะสม ดังนี อสม.ซึ งเป็ น
ด่านหน้าและทํางานทีมีความเสี ยง แต่ไม่มีสวัสดิการทีเหมาะสม เช่น อสม.บาง
คน ไม่มีโทรศัพท์มือถือ หรื อถึงจะมีก็มีเพียงโทรศัพท์มือถือรุ่ นเก่า ทียังไม่ใช่
smart phone จึงไม่สามารถทํางานผ่านแอพพลิเคชันใดๆ ได้ หรื อถึงแม้จะมี
smart phone แต่ก็ไม่มีค่าอินเตอร์ เน็ต บางคนต้องให้ลูกหรื อคนในครอบครัว
ซื อให้ ซึ งเมือพิจารณากับค่าตอบแทนการเป็ น อสม. รายเดือน เดือนละ 1,000.บาท ไม่เพียงพอแน่นอน ดังนัน ควรพิจารณาเพิมค่าตอบแทนเป็ นการถาวร
51 ส่วนเรื องการเยียวยาในผูป้ ่ วยทีถูกกักตัวเกือบทังหมู่บา้ น ไม่ได้รับการดูแล
การจัดการกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การของเราก็จะมีการปรับปรุ งระบบ
ึ
านีอีกนะคะ
52 การทํางานของระบบปฏิบตั ิงานของเราเองให้ดีขนมากกว่
53 เข้าถึงระบบบริ การสุ ขภาพ

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ปุรินทร์ จุนโกเศศ

ข้ อมูลติดต่ อ

สสอ.หนองวัวซอ

ma074

peethakorn@hotmail.com

สภาองค์กรของชุมชน
เทศบาลตําบลบางเสาธง

MA0060 เพ็ญศรี ปรื องาม

spkk2556@gmail.com

รพ.สต.บางจาก

MA0060 สําเนียง น้อยแรม

spkk2556@gmail.com

ลําดับที

ที

ความเห็น

59

54 การบริ หารจัดการทีล้าช้า

60

55 การเดินทางลําบาก สถานบริ การมีคนมาก

61

56 ไม่ค่ะ ปกติ

62

ั ง
57 มีคนติดโควิดมากจนเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องไม่สามารถให้บริ การได้ทวถึ

63

58 ไม่มีปัญหา เพราะเราแนะนําให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดี

64

59 ปกติดี
ยังได้รับการดูแลไม่ทวถึ
ั งทุกกลุ่มคนมีความยากลําบากต่อการใช้เครื องมือ
60 สื อสารต่างๆทีมีสร้างให้เกิดรายจ่ายเพิมมากมาย

65

68
69

61 มาบ้าง แต่พอรับมือได้
62 ไม่พบปัญหา
ข้อจํากัดในด้านความสามารถในการรองรับกับจํานวนผูท้ ีต้องการความ
63 ช่วยเหลือ
64 ได้

70
71
72

65 เลือนนัดหมอ
66 ประชาชนบางส่ วนขาดความรับผิดชอบในสังคม
67 สถานพยาบาลไม่เพียงพอกับจํานวนผูป้ ่ วย

66
67

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

มูลนิธิกองทุนจิตอาสา
ประชารัฐ จังหวัด
สมุทรปราการ

MA0060 นางสาวอังคณา ขวเผือก

kang478@hotmail.co.th

สภาองค์กรชุมชนระดับ
จังหวัด

MA0060 สมขาย สุ ขประเสริ ฐ

spkk2556@gmail.com

สภาองกรชุมชนตําบลบาง
เพรี ยง

MA0060 อรนุช โชคบุญชู

spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรชุมชนตําบล
คลองด่าน

MA0060 นายขวัญเมือง อยูน่ าน

spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรชุมชนตําบลบาง
กะเจ้า

MA0060 วรรณศิริ ลิปิสุ นทร

spkk2556@gmail.com

พนังงานขับรถผูบ้ ริ หาร
TOYOTA TDEM

MA0060 เสริ มพันธุ์ พรหมผล

spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรชุมชนเทศบาล
ตําบลคลองด่าน

MA0060 นกเอียง กิมยงค์

spkk2556@gmail.com

เทศบาลตําบลบางเมือ

MA0060 นางสาวกิตติยา ประโยตัง

Prayothangkittiya@gemail.c
om

รพ.สต.ท้ายบ้านใหม่

MA0060 นางสมนึก ศรี บุญญารักษ์

spkk2556@gmail.com

Somboon Advance
Technology Pcl

MA0060 เสรี เนตรหัสนัยน์

spkk2556@gmail.com

สวัสดิการชุมชน

MA0060 นางมาลินี ธารดํารงค์

spkk2556@gmail.com

เครื อข่ายสมาชิกสมัชชา
ชัยนาท

MA0060 ธนพร ใจแสน

อปท.

MA0060 กันยา พานิช

spkk2556@gmail.com

ทน.สมุทรปราการ

MA0060 นางสาวพิรชัช ห้วยทราย

spkk2556@gmail.com

ลําดับที

ความเห็น

ที

หน่ วยงาน

73

68 ไม่ค่อยถึง

74

69 เข้าถึง เพราะยังสามารถใช้บริ การสุขภาพได้

75

70 ไม่เข้าใจคําถามค่ะหมายความถึง

76

-พบ เช่น เคยไปใช้บริ การด้านทันตกรรม (ขูดหินปูนทีช่องปาก) ทีโรงพยาบาล
ในเขตพืนที โรงพยาบาลไม่ทาํ ให้เนืองจากเขาแจ้งว่าเป็ นบริ การทีทาง
โรงพยาบาลกําหนดห้ามให้บริ การช่วงโควิด เพราะมันฟุ้งกระจายเสียงต่อการ
แพร่ เชือโควิด-19 หากคนไข้เป็ นโควิดจะทําให้เกิดการระบาด เขาแนะนําให้
อบต.แม่กวั ะ
71 มาทําช่วงหลังโควิด-19

77
78
79
80

72

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

rungthip.kheamtid@gmail.c
om

ร.รเทศบาล2 วัดใน

MA0060 รุ่ งทิพย์ เข็มทิศ

สมาคมวางแผนครอบครัว
แห่งประเทศไทย

ว่าทีร้อยตรี หญิง อาทิตยาภรณ์
MA0060 กันธาแก้ว
namfon0531@gmail.com

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พราย จํากัด

ั ญา สิ นพันธุ์
MA0060 สุ กญ

spkk2556@gmail.com

MA0053 นางสายรุ ้ง ไชยบาง

rung.093@hotmail.com

MA0060 นางอมลวรรณ บวรสิ ริภกั ดี

pom-frame@hotmail.com

MA0060 นารี รัตน์ ศรี ภกั ดิ

spkk2556@gmail.com

MA0060 สมใจ ฉิมพาลี

spkk2556@gmail.com

MA0060 นิชดา พงษ์แย้ม

Nichada.mali9@gmail.com

คณะทํางานทีอยูอ่ าศัย จ.
มีคนเจ้ารับบริ การเยอะในโรงพยาบาลทําให้ใช้เวลารอนานกว่าจะได้รับบริ กาค สมุทรปราการ

1.เข้าถึงได้ชา้ ลง
ปภ.
73 2. สัดส่วนบุคลากรด้านงานสุขภาพยังน้อยเมือเทียบกับผูร้ ับบริ การ
เข้าพบแพทย์ทีรพ.ของภาครัฐ ช้ามากๆ .ควรแยกให้คนนอกประเทศ พบแพทย์
อสม. อปพร
74 คนล่ะส่ วนของคนไทยไม่ควรเอามาปะปน
สสจ.
75 ไปรพ.ไม่ได้

ลําดับที

81
82

83
84

ที

ความเห็น

ภัยคุกคามไม่สามารถทีจะกําจัดหรื อบอกได้ล่วงหน้าได้ แต่สามารถป้องกันได้
ด้วยการสร้างความรับรู ้ทีแท้จริ ง อย่างเช่น สถานการณ์แพร่ ระบาดโควิด19 การ
เข้าถึงระบบบริ การสุ ขภาพย่อมเป็ นไปตามภาวะวิกฤติ ปัญหาคือเรื องการรับรู้
และความเชือมันมีความจําเป็ นต่อการเข้าถึง อย่างไรก็ตามคงกลับไปที
แนวทางปฏิบตั ิทีต้องอยูใ่ นช่วงวิกฤติทีจะทําให้เห็นภาพการให้บริ การทีมีความ
แตกต่างได้อย่างชัดเจนและภาคีเครื อข่ายมีความเชือมันว่าจะแก้ปัญหาในช่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สมุทรปราการ
76 วิกฤติผ่านไปได้
กรรมการ
77 ปั ญหา คือ ประชาชน ติดต่อกับทางโรงพยาบาล ลําบากขึน
บุคคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาล มีภาระหน้าทีมากขึนกับการป้อง
78 การและรักษาผูป้ ่ วยจึงไม่ค่อยมีเวลาในการตรวจดูแลผูป้ ่ วยได้ตามปกติ
-การเข้ารับบริ การสุ ขภาพไม่มีปัญหาใดๆ
79 -ประชาชนส่วนใหญ่จะกลัวการไปโรงพยาบาลเพราะกลัวติดเชือ

86
87

80 พายุลมแรง ต้นไม้หกั โค้น
-จากสถานการณ์ปัญหาการเข้าถึงงานบริ การสุขภาพจะช้าและขาดโอกาสใน
การได้รับการบริ การทีทัวถึงและรวดเร็ ว
81 -การขาดทรัพยากรในการช่วยป้องกัน วัคซีนไม่หลากหลายและจํานวนน้อย
82 ยังไม่มี กาลังรออยู่

88

83 คนไม่อยากไปหาหมอเพราะโรคติดต่อ

89

84 คู่เคสฉุกเฉินสายไม่เพียงพอ

85

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

MA0060 ธัชกร ภัทรพันปี

thatchakorn.p@dru.ac.th

MA0060 ดลพร อุประ

spkk2556@gmail.com

MA0060 นายไพรัช เรื องฤทธิ

ruangrit_prt@hotmail.com

โหนด สสส.

MA0053 ศรี บาน บัวแก้ว

sribankongkaew.tuy2516@
windoqlive.com

สภาองค์กรชุมชนตําบลบาง
ยอ

MA0060 ภาณุ พงศ์ พุทธรัตนมณี

spkk2556@gmail.com

รพ.สต.

MA0053 หมอลัดดา ศิริบุตร

mickyjanejang@hotmail.com

เเผนก cnc

MA0060 ชัยรัตน์ ทรัพย์สอน

chaisubsorn@gmail.com

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พราย

MA0060 นฤพล โมกศิริ

spkk2556@gmail.com

บริ ษทั สามชัยอินฟราเทค
จํากัด

MA0060 นายสัมฤทธิ เผือนอาษา

Puanarsasamrit@gmail.com

กลุ่มออมทรัพย์บา้ นหอม
ศีลหมู่3และเครื อข่าย
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตําบลบางพลีนอ้ ย

90

ความเห็น
มี ทําให้การเดินทางลําบากขึนเช่นจํากัดจํานวนคนเข้าใช้โรงอาหาร ทําให้
85 เสี ยเวลาพักผ่อนเสี ยงมาก เพราะไม่วคั ป้องกันอย่างทันท่วงที

Maintanaec

MA0060 อนุชิต อ้อมชมภู

spkk2556@gmail.com

91

-ประชาชนส่วนใหญ่จะกลัวการไปโรงพยาบาลเพราะกลัวติดเชือ
-จากสถานการณ์ปัญหาการเข้าถึงงานบริ การสุขภาพจะช้าและขาดโอกาสใน
การได้รับการบริ การทีทัวถึงและรวดเร็ ว
-การขาดทรัพยากรในการช่วยป้องกัน วัคซีนไม่หลากหลายและจํานวนน้อย
-ไม่มีปัญหาระบบบริ การสุ ขภาพ เพราะ อสม.ในชุมชนช่วยกันดูแล ป้ องกัน
86 กลุ่มทีเป็ นกลุ่มเสี ยงทีเข้ามาในชุมชน

เครื อข่ายสมัชชาสุ ขภาพ
ลําปาง

MA0053 นางสาวศิริพร ปัญญาเสน

siriporn2506@gmail.com

92

87 ไม่

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พราย จํากัด

MA0060 นิษฐิดา ใจยศ

spkk2556@gmail.com

93

88 ขาดรายได้

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พราย จํากัด

MA0060 นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์ทอง spkk2556@gmail.com

94

89 ไม่

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พราย จํากัด

MA0060 น.ส.กาญจนา ใจอ่อน

spkk2556@gmail.com

95
96

90 อยากเข้าถึง วัคซี นให้ใวทีสุ ด
91 ไม่มี

สหกรณ์เคหะสถานปู่ เจ้า
สมิงพราย

MA0060 นาย มนัส โตนา

spkk2556@gmail.com

บ้านมันคงปู่ เจ้าสมิงพราย

MA0060 นิชาภา ภัทรเวชนนท์

97

92 ไม่มีปัญหาเพราะมี อสม.ประจําหมู่บา้ นคอยสอดส่องดูแล

เครื อข่ายสมัชชาสุ ขภาพ

MA0053 ทองใบ มณีฝัน

spkk2556@gmail.com
◌่
janeyot1986@hotmail.com

98

93 เวลาไปหาหมอ การให้บริ การล่าช้า
1. ประชาชนไม่รู้สิทธิ ตนเองว่าใช้ระบบรักษาพยาบาลแบบใด
2. ประชาชนไม่รู้ขนตอนในการไปติ
ั
ดต่อ รักษา หรื อการขอรับข่าวสารข้อมูล
94

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พราย จํากัด

MA0060 นาย เทียนชัย เผ่าพันธุ์

spkk2556@gmail.com

สมัชชาจังหวัด,มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์

MA0075 นายธนวัฒน์ จอมประเสริ ฐ

jomprasert@hotmail.com

ลําดับที

99

ที

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

ความเห็น
ลําดับที ที
100 95 ไม่มี
ในพืนทีมีสถานพยาบาลน้อย มีเพียง รพ.สต.เมือมีเหตุฉุกเฉิ นต้องเดินทาง
101 96 มากก่าว 20ก.ก.
102 97 ไม่มี
103 98 สุขภาพคนในชุมชนแย่ลง
104 99 รํายากต่อการเดินทางไปทีต่างๆ
105 100 ไม่พบ

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

บริ ษทั เอกชน

MA0060 น.ส. กาญจนา วิภาสธํารงจิต spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรชุมชน

MA0060 ชาญสิ น สุ ภาผล

Chansin02@hotmail.com

สภาองค์กรชุมชน

MA0060 ตุ๊กตา. ตะเพียนทอง

spkk2556@gmail.com

สถาบันราชประชาสมาศัย

MA0060 ชนิดา บุญลาโภ

spkk2556@gmail.com

สภาเด็กและเยาวชน

MA0060 นายชาคริ ต เหลาสุ ข

spkk2556@gmail.com

กรมการปกครอง

MA0060 นายวิสูตร มหานาค

spkk2556@gmail.com

องค์การบริ หารส่ วนตําบล
บางโปรง

MA0060 จารุ วรรณ อรุ ณรัตน์

spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรชุมชน

MA0060 นาง ช่วง อินทสังข์

spkk2556@gmail.com

106
107

101 นิดหน่อย
102 ไม่มี

108

103 ไม่ได้รับบริ กการเท่ารัย

ร.พ.ส.ต. ในคลองบางปลากด MA0060 น.ส. พิชญ์นรี อัมระนันท์

spkk2556@gmail.com

109

104 เข้าระบบตรวจสุ ขภาพได้ไม่ค่อยสะดวก

สก.บ้านมันคงปู่ เจ้าสมิงพราย MA0060 อาริ ญา หมืนไธสง

spkk2556@gmail.com

110

105 ไม่ค่ะ

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พราย

spkk2556@gmail.com

112

1.1 ปัญหากระบวนการจัดการการเข้าถึงการรักษากรณี มีผปู้ ่ วยติดโควิด คือ
การจัดการเตียงสนามล่าช้ากว่าปริ มาณทีมีผปู้ ่ วย โรงพยาบาลทังภาครัฐและ
เอกชนมีเตียงจํากัดในการรับผูป้ ่ วยเข้ารักษา
1.2 การตรวจหาเชือเชิงรุ กมีนอ้ ย ทําให้ควบคุมได้ยาก มีการระบาดอย่างต่อเนือง
1.3 กระบวนการทางกฎหมายไม่เข้มแข็ง มีการฝ่ าฝื นไม่ใส่ Mask ไม่เชือฟังการ
กขป.เขต 12
106 งดเดินทางในยามวิกาล

MA0060 นางภาวนา จันทรอิมเอิบ

1111

ชาคริ ต โภชะเรื อง

kahlao@gmail.com

ลําดับที

ที

ความเห็น

หน่ วยงาน

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พราย

114
115

107 ไม่มี
ผูร้ ับบริ การ ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ยงั ไม่ครอบคลุม และไม่ทวถึ
ั ง ความเข้าใจใน เขตสุ ขภาพเพือประชาชน
ในพืนทีเขต 3
108 เนือหาทียากของคนทุกวัยทุกกลุ่มคน
บ้านมันคงปู่ เจ้าสมิงพราย
109 ไม่มีปัญหา

116

110 มีไม่รู้จะไปตรงไหน

117
118

111 มี การติดต่อประสานงานไม่สะดวกเท่าทีควร
112 คนคล่อนข้างเยอะ
1. โดยกลุ่มคนงานขาดความตะหนักในการเข้าตรวจ แม้มีช่องทางเข้าถึงได้
2. ผูป้ ่ วยเรื องรัง DM HT ทีต้องพบแพทย์และรับยาต่อ รวมทังผูป้ ่ วยฉุกเฉินแต่
ไม่รุนแรง
113
114 ไม่พบปัญหา

113

119
120
121
122

123
124
125

115 ยังไม่พบปั ญหา
116 ไม่มี
พบปัญหาจากผ้◌ูมารับบริ การทางการแพทย์ทีไม่สะดวกและไม่สามารถในการ
เดินทางมารับการตรวจได้ตามนัดเนืองจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
ประกอบกับในบางพืนทีมีมาตรการห้ามออกนอกพืนที หรื อร้◌ูสึ กว่ามีความ
117 ยุง่ ยากจากการเดินทางทีมีความเสี ยงในการติดเชือ
118 ไม่มี
119 ไม่พบ

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

MA0060 นาง เสถียร เทียมทัศน์

spkk2556@gmail.com

MA0080 นางสาววีนสั คล้ายนุย้

Weenus.nuy@gmail.com

MA0060 วรรวษา วงศ์พิมพ์พระ

spkk2556@gmail.com

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พราย

MA0060 ทิพย์วรรณ อุดมดัน

spkk2556@gmail.com

สมาคมจักรยานยนต์จงั หวัด
สมุทรปราการ

MA0060 วันชาติ แก้วนุช

spkk2556@gmail.com

บ้านมันคงปู่ เจ้า

MA0060 อรวรา เสี ยงเพราะ

spkk2556@gmail.com

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนคราพนม

MA0020 พิพฒั น์พงศ์ เข็มปัญญา

ktonkra@gmail.com

สหกรปู่ เจ้าสมิงพราย จํากัด

MA0060 นางสุ ข ศรี วะอุไร

spkk2556@gmail.com

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พรายจํากัด

MA0060 คมสัน แสงสุ วรรณ์

spkk2556@gmail.com

บริ ษทั โกลโบ้ฟ้ดู ส์

MA0060 นาย ณัฐพล มะเดือ

spkk2556@gmail.com

โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
นางสาวปิ ยาภรณ์ เลิศปัญจ
สํานักงานแพทย์ การรถไฟฯ AA0062 ทรัพย์

lertpunjasub@hotmail.com

บริ ษทั โกลโบ้ฟ้ดู ส์

MA0060 นาย ณัฐพล มะเดือ

spkk2556@gmail.com

พนักงานบริ ษทั

MA0060 ภัททา รัศมีปทุมทอง

spkk2556@gmail.com

ความเห็น
ลําดับที ที
126 120 ไม่มีปัญหา
127 121 ไม่พบปัญหาการเข้าถึง
128 122 ไม่มีค่ะเพราะติดต่อหมออสมตลอดเวลา

129

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

บริ ษทั เอกชน

MA0060 ศศิกลั ยา แสนจินดา

spkk2556@gmail.com

พนักงานเจ้าท่า

MA0060 ธนาทร เขมวรัตถ์

spkk2556@gmail.com

ปกครอง

MA0060 พรทิวา. ขืนสุ วรรณ

spkk2556@gmail.com

MA0060 นางสาวฉลวย หมุดธรรม

spkk2556@gmail.com

พบเพราะบางคนไม่สามารถเข้าไปในระบบได้ยงพวกผู
ิ
ส้ ู งอายุหรื อคนทีไม่เก่ง กระทรวงพัฒนาสังคมและ
123 ไอทีจะมิสามารถรู ้ขอ้ มูลหรื อเข้าไปให้ทนั โลกทันสมัยเพือแก้ไขและป้ องกันได้ ความมันคงของมนุษย์
ในการระบาดรอบแรก ช่วงต้น พบปั ญหาในการเข้าถึงข้อมูลทียืนยันแล้วจาก
รัฐบาล เช่น กระบวนการในการปฏิบตั ิหรื อกักตัวสําหรับผูท้ กลั
ี บจาก
ต่างประเทศหรื อผูท้ ีสงสัยว่าตนเองได้รับเชือ

130

ในการระบาดรอบล่าสุ ด ช่วงต้น พบปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลด้านวัคซีน เช่น
องค์การยูนิเซฟ
124 ประเทศไทยจะได้รับวัคซี นถ้วนหน้าช่วงไหน ผูท้ ีมีสิทธิเข้าถึงมีใครบ้าง

1111

มนสิ ชา พูลสวัสดิ

mpoolsawat@unicef.org

1.ระบบการออกแบบการรับวัคซี นไม่เอือต่อการเข้าถึงวัคซี น เช่น ช่องทาง
หรื อทางเลือกในการเข้ารับบริ การต่อระบบสุขภาพในช่วงวิกฤต
2. มีกลุ่มแรงงานข้ามชาติหรื อกลุ่มชาติพนั ธ์◌ุทีมาอาศัยอยูต่ ามหอพักขาดสิ ทธิ
ในการเข้าถึงวัคซี นเพือป้องกัน
กองเลขาสมัชชาสุ ขภาพ
131

125

132

1.พบปัญหาการเข้าไม่ถึงบริ การในกลุ่มเปราะบางทางสังคมในกลุ่มคนไทยไร้
สิ ทธิ ทีมีภูมิลาํ เนาต่างถิน หรื อไม่มีบตั รประชาชน ทําให้ไม่สามารถใช้สิทธิรับ
บริ การ
2.ขาดช่องทางลัดหรื อเร่ งด่วน หรื อ onestop service สําหรับกลุ่มผูส้ ู งอายุ ผูป้ ่ วย
สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดสงขลา
126 3.บุคลากรในการให้บริ การยังไม่เพียงพอ

จังหวัดเชียงใหม่

MA0014 อัญชลี สุ ใจคํา

1111

ชาคริ ต โภชะเรื อง

anchalee4811@gmail.com

kahlao@gmail.com

ลําดับที

133

ความเห็น
- หน่วยงานต่างๆทีไม่ใช่หน่วยงานด้านสาธารณสุข เข้าไม่ถึงด้านการป้องกัน
โรคโควิด 19 กล่าวคือ ยังมีปัญหาการเข้าไม่ถึงการสื อสารด้านการฉี ดวัคซี น
127 และการลงทะเบียนจองวัคซี น
ที

หน่ วยงาน
สํานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดหนองบัวลําภู

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

MA0071 น.ส.วรางคณา อินทโลหิต

warangkana4268@gmail.co
m

จังหวัดน่าน

MA0026 นภาพร มหายศนันท์

ninenapa2508@gmail.com

สํานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดอํานาจเจริ ญ

MA0073 นภัทร งามเถือน

napat1963350@gmail.com

1.1 มาตรการการลดการเข้ารับบริ การในสถานบริ การเพือลดการติดเชือโรคทํา
ให้ผปู้ ่ วยโรคไม่ติดต่อเรื อรังซึงต้องรับยาอย่างต่อเนืองไม่สามารถเข้ารับบริ การ
ในสถานพยาบาลได้แต่ก็มีระบบการจัดบริ การส่งยาให้ผปู้ ่ วยโรคไม่ติดต่อ
เรื อรังทีบ้านผ่านระบบไปรษณี ย ์
1.2 พบปั ญหาสื บเนืองจากการควบคุม การเฝ้าระวัง การหยุดบริ การด้านการ
ขนส่งสาธารณะ ทําให้ประชาชนทีมีการเจ็บป่ วยไม่สามารถเดินทางไปยัง
สถานบริ การเช่นโรงพยาบาลในพืนทีอืนหรื อไปได้ยากลําบากมากยิงขึนเสี ย
ค่าใช้จ่ายเพิมขึน และกลับมาต้องมีการกักตัวทําให้เกิดความลําบากในการใช้
ชีวติ การทํางาน ซึงส่ งผลกระทบต่อสภาวะการเงินของครอบครัว บางคนก็ไม่
ไปพบแพทย์รักษาเบืองต้น ซึงกรณี เช่นนีไม่สามารถวินิจฉัยได้เองว่าเจ็บป่ วย
เป็ นอะไร ซึ งหากเป็ นโรคทีมีความเฉียบพลันอาจมีผลต่อสุ ขภาพของผูป้ ่ วย
หากรักษาไม่ทนั
เครื อข่ายสมัชชาสุ ขภาพ
134

128

135

129 -ไม่พบปัญหาในการเข้าถึงระบบบริ การสุ ขภาพในระดับปฐมภูมิ

136

130 ใม่พบ ร พ. จัดการ ให้ อสม. ดูแล เข้มงวด

137

131 สมาชิก/กลุ่ม ทีได้รับการสนับสนุนทีดินทํากินจากสถาบันฯ ไม่พบปั ญหา

กองทุนทีดินทํากินโป่ งนํา
ร้อน. จันทบุรี

จําเป็ น

อําไพ. ไชยเชตุ

aumphai50727@gmail.com

สถาบันบริ หารจัดการ
ธนาคารทีดิน

1111

สุ วรรณา บุญกลํา

suwanna.b@labai.or.th

ลําดับที

ที

ความเห็น

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

-ปั ญหาการจัดการสุ ขภาพฟัน ไม่สามารถไปหาหมอฟันได้ เพราะหมอฟันถูก
สังให้ปิดร้านหมด
-มีปัญหาการเข้าถึงบริ การสุขภาพบางอย่างงดบริ การ เช่น การนวดฟื นฟูสภาพ
อบประคบทีเป็ นการแพทย์แผนไทย
-โรงพยาบาลบางแห่ งเจ้าหน้าทีบางคนเป็ นกลุ่มเสี ยงโดนกักตัวไม่สามารถ
ให้บริ การได้
-การรับบริ การตรวจคัดกรองโควิดบางคนไม่ให้ความร่ วมมือ บริ การติดๆขัดๆ
ใช้แอพต่าง ๆ บางทีการเข้าถึงบริ การสุขภาพมีความเสียง คนไข้เยอะ เกิ ดความ
กังวล คลินิกเบาหวาน รพ.สต. ในช่วงเดือนเมษายนทีนัดไว้ก่อน คนไข้จะรู ้สึก
แน่นๆนิดนึง ช่วงโควิดระบาดจะนัดห่างออกไป ส่ งยาทีบ้าน ทําให้ผปู้ ่ วยกังวล
เรื องการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ ผูใ้ ห้บริ การกังวลว่าผูม้ ารับบริ การกับเรามีความ
เสี ยงหรื อไม่ ไปพืนทีเสี ยงมาหรื อไม่ ในความหลากหลายต่างหน้าต่างตาของ
คนทีมารับบริ การในโรงพยาบาลเป็ นความเสียง
138

132

คณะเภสัชศาสตร์ มมส.

MA0043 สมศักดิ อาภาศรี ทองสกุล

somsak.a@msu.ac.th

ลําดับที

ที

ความเห็น

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

-ปั ญหาการจัดการสุ ขภาพฟัน ไม่สามารถไปหาหมอฟันได้ เพราะหมอฟันถูก
สังให้ปิดร้านหมด
-มีปัญหาการเข้าถึงบริ การสุขภาพบางอย่างงดบริ การ เช่น การนวดฟื นฟูสภาพ
อบประคบทีเป็ นการแพทย์แผนไทย
-โรงพยาบาลบางแห่ งเจ้าหน้าทีบางคนเป็ นกลุ่มเสี ยงโดนกักตัวไม่สามารถ
ให้บริ การได้
-การรับบริ การตรวจคัดกรองโควิดบางคนไม่ให้ความร่ วมมือ บริ การติดๆขัดๆ
ใช้แอพต่าง ๆ บางทีการเข้าถึงบริ การสุขภาพมีความเสียง คนไข้เยอะ เกิ ดความ
กังวล คลินิกเบาหวาน รพ.สต. ในช่วงเดือนเมษายนทีนัดไว้ก่อน คนไข้จะรู ้สึก
แน่นๆนิดนึง ช่วงโควิดระบาดจะนัดห่างออกไป ส่ งยาทีบ้าน ทําให้ผปู้ ่ วยกังวล
เรื องการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ ผูใ้ ห้บริ การกังวลว่าผูม้ ารับบริ การกับเรามีความ
เสี ยงหรื อไม่ ไปพืนทีเสี ยงมาหรื อไม่ ในความหลากหลายต่างหน้าต่างตาของ
คนทีมารับบริ การในโรงพยาบาลเป็ นความเสียง
139

133

คณะเภสัขศาสตร์ มมส.

MA0043 สมศักดิ อาภาศรี ทองสกุล

somsak.a@msu.ac.th

ลําดับที

ที

ความเห็น

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

ผูป้ ่ วยทีเป็ นโรคเรื อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไม่สามารถเข้ารับ
บริ การรักษากับแพทย์ทีโรงพยาบาลได้
ผูป้ ่ วยทีต้องพบแพทย์ กรณี เดินทางไปรักษาข้ามจังหวัด ถูกเลือนนัดไม่สามารถ
ไปพบแพทย์ได้ หรื อหากไปได้แต่มีขนตอนการกั
ั
กตัวเพิมขึน
แพทย์เลือนนัดผ่าตัดไม่สามารถทําการรักษาได้ รักษาได้เฉพาะกรณี เร่ งด่วน
เท่านัน
ผูป้ ่ วยทีต้องใช้เครื องมือกายภาพบําบัดเพือการฟื นฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาล
ไม่สามารถเข้าถึงบริ การฟื นฟูสภาพได้
สมัชชาสุ ขภาพจังหวัด
140

134

MA0044 นายชุมพล อาจวิชยั

chumpol_ard@yahoo.com

141

- ขาดการสร้างความรู ้ ความเข้าใจ กับโรคระบาดโควิด 19 อย่างจริ งจัง ทัวถึง
- ข้อมูลข่าวสาร และการสื อสาร ทียังไม่ชดั เจน เรื องโควิด 19 เกิดการเข้าใจผิด
และเกิดผลกระทบกับการทํางานในหน่วยงาน องค์กร
- ปัญหาจากการเมือง และสื อโซเชียล ทําให้ส่งผลกระทบกับระบบการดูแล
ป้ องกันโรค การต่อต้านและความกังวลของประชาชน
- องค์กรปกครองส่ วนท้องถินยังไม่มีนโยบายเรื องการดูแล ขนส่ ง ผูป้ ่ วยโควิด
สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดลพบุรี MA0052 กาสัก เต๊ะขันหมาก
135 19 อย่างจริ งจัง

mim_60439@hotmail.com

มุกดาหาร

ลําดับที

ที

ความเห็น

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

142

พบปัญหาการเข้าถึงสุ ขภาพในกลุ่มผูป้ ่ วยทีเข้าถึงได้ยาก เช่น ผูป้ ่ วยกลุ่มโรค
เรื อรัง ผูป้ ่ วยติดเตียง ผูพ้ ิการ ผูป้ ่ วยทีจําเป็ นต้องได้รับการติดตามดูแลต่อเนือง
(Continuity of care) ผูป้ ่ วยกลุ่มทีต้องได้รับการฟื นฟูสภาพ (Intermediate care)
ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย(Palliative care) ทีต้องถูกงด หรื อจํากัดการให้บริ การเพือ
ป้ องกันการแพร่ เชือของโรคโควิด 19 ทําให้ส่งผลกระทบต่อผูป้ ่ วยและ
สมัชชาสุ ขภาพจังหวัด
สระแก้ว
136 ครอบครัว

MA0063 จักรพันธ์ นาน่วม

jakkaphu@buu.ac.th

143

แนวทางการทํางานร่ วมกันของหน่วยงานภาครัฐ กับ ภาคประชาชน “พลัง
พลเมืองตืนรู้กบั สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19” เพือการต่อสู ้กบั
โรคใหม่ คือ ทุกภาคีเครื อข่ายทังองค์กรหน่วยงานสาธารณะสุข ท้องที ท้องถิน
อสม. จะต้องมีความอดทน อดกลันในการขับเคลือนและการแก้ไขปั ญหา การ
ป้ องกัน และการควบคุมเกียวกับการแพร่ ระบาดโรคโควิด ในขณะเดียวกันก็
ต้องเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก โรคฉีหนู และโรคอืนๆ อาจจะเกิดขึนได้อยู่
ตลอดเวลา หากพลังพลเมืองไม่ช่วยกันขับเคลือนและเฝ้าระวังโรคนัน
แนวทางการทํางานร่ วมกันของหน่วยงานภาครัฐ กับ ภาคประชาชน “พลัง
พลเมืองตืนรู้กบั สถานการณ์ภยั ธรรมชาติ และพิบตั ิภยั ” เนืองจากตลอด
ระยะเวลาทีผ่านมาเกือบหนึงทศวรรษ องค์กรภาคีเครื อข่ายได้เข้ามาทํางานรณ
รงให้ความรู้เรื องการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติอาจจะเกิดขึนรุ นแรง เช่น ฝนแล้ง
ฝนทิงช่วง นําท่วมอันเกิดจากฝนตกหนัก หรื อการทมพืนทีต่างๆ เนืองจากขาด
การควบคุมบังคับใช้ของหน่วยงานท้องที และท้องถิน ตลอดทังการขับเคลือน สมัชชาสุ ขภาพจังหวัด
บุรีรัมย์
137 แสดงความคิดเห็นตัวแทนองค์กรภาคพลเมือง

MA0028 ธงชัย สี โสภณ

seksit.dk@bru.ac.th

ลําดับที
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ความเห็
น ฮ่องสอนไม่เจอเรื องค่าตรวจ แต่
ที มี 2 เรื อง ได้แก่ (1.)ข้อจํากัดการรับบริ
การ แม่
มีขอ้ จํากัดการเข้าถึงบริ การของกลุ่มเสี ยง การเดินทาง (2) การเข้าไม่ถึง การ
ช่วยเหลือ โดยเฉพาะบุคคลทีไม่มีสถานะ ไม่มีสถานะทางแรงงาน มีเยอะมาก
โดยเฉพาะผูส้ ู งวัย บางชุมชนมีมากกว่าคนไทยอีก มีมากกว่าคนทีมีสญ
ั ชาติไทย
เสี ยอีก
-สื บเนืองจากการจัดเวทีถกแถลง สมัชชาสุ ขภาพ เรื อง การจัดการการสือสาร
อย่างมีส่วนร่ วม ในสถานการณ์วกิ ฤตสุ ขภาพ มีประเด็นทีแลกเปลียนจาก ทีม
พมจ.แม่ ฮ่องสอน ว่า (1) กลุ่มผูส้ ูงอายุทีไม่มีสญ
ั ชาติไทย แล้วไม่มีบตั ร
ประชาชน และไม่ได้อยูใ่ นกลุ่มแรงงาน ก็จะได้รับปั ญหาเกียวกับการเข้าถึง
การบริ การสุขภาพ เพราะไม่มีสิทธิ ใดๆ และ (2)ข้อมูลในปี 2563 พบว่ากลุ่ม
ผูท้ ีอยูใ่ นศูนย์อพยพ ก็ไม่มีหลักประกันอะไร มีปัญหาเรื องของการตรวจ
โควิด ในรายทีสงสัยทังนีในการจัดการแก้ไขปั ญหาในปี 2564 ได้ใช้
งบประมาณ จากสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการ ดําเนินงาน
ของเจ้าหน้าทีทีจะเข้าไปให้บริ การ เพือให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้เข้าถึง
บริ การดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
-การเข้ารับการฉี ดวัคซี นป้องกันโควิด มีขอ้ สงสัย สับสน กังวล ความปลอดภัย
ข้อสงสัย ประเด็นเรื องอายุเกิน 60 เช่น หากอายุเกิน 80 หรื อ 90 ปี ว่าไปฉีดได้
ไหม กลุ่มเป้าหมายจะรอดูผสู ้ ู งอายุกลุ่มแรกๆ ทีไปฉีดก่อนว่ามีอาการเป็ น
138 อย่างไร ประเด็นทีกังวลเหล่านี การตัดสิ นใจก็จะขึนอยูก่ บั ข้อมูลข่าวสารที

หน่ วยงาน

สมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รหัส

MA0045

ชื อสกุล

ทวีวรรณ สัมพันธสิทธิ

ข้ อมูลติดต่ อ

taweewanyui@gmail.com

ลําดับที
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ที การเข้ารับบริ การผูป้ ่ วย เช่น ผูป้ ่ วยเรืความเห็
หน่ วยงาน
รหัส
ชื อสกุล
อรัง ผูส้ นูงอายุ และผูป้ ่ วยติดเตียง จากเดิม
ผูป้ ่ วยทีเป็ นโรคเรื อรังหมอจะนัดตรวจรักษาทุก 2 เดือน ก็ไม่สามารถเข้ารับ
บริ การในสถานบริ การสุ ขภาพประจําตําบล หรื อประจําอําเภอได้ เนืองจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทําให้ผปู้ ่ วยทีอยูท่ ีบ้าน บางคน
ไม่กล้าไปโรงพยาบาล เกิ ดความกลัว กังวลทีจะเข้าไปใช้บริ การสุ ขภาพ
เนืองจากโรงพยาบาลชุมใชนแต่ละอําเภอมีโรงพยาบาลสนามทีมีผปู้ ่ วยรักษา
ตัวอยู่ อีกทังความกังวลในระบบขนส่งทีจะใช้บริ การรถสาธารณะและรถ
ประจําทาง ทําให้บุคคลทีมีภาวะเจ็บป่ วยทางสุ ขภาพด้วยโรคอืนๆนันไม่
สามารถเข้ารับบริ การในสถานบริ การสุขภาพประจําตําบล หรื อประจําอําเภอได้
เพือป้องกันการติดเชือทีอาจเกิดขึนในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโค
วิด ทังนียังรวมถึงกลุ่มผูป้ ่ วยทีถูกโรงพยาบาลเลือนการนัดตรวจประจําทีไม่ได้
มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า ทําให้ผปู้ ่ วยเกิดความเครี ยดกังวล ซึงรวมไปถึงการ
ติดต่อสื อสาร การประสานงานกับโรงพยาบาลเพือสอบถามข้อมูลของผูป้ ่ วยก็
เป็ นไปด้วยความยุง่ ยากกว่าเดิมและยังไม่มีการแจ้งหรื อประชาสัมพันธ์ให้มี
วิธีการจัดการอย่างไร
ระบบบริ การสุ ขภาพ ของรัฐบาลไม่เพียงพอต่อการให้บริ การกับประชาชน เช่น
การรณรงค์ให้ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาด
รวมถึงไม่มีระบบทีให้การบริ การสุ ขภาพของกลุ่มคนไร้สญ
ั ชาติหรื อคนต่าง
สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดลําพูน MA0054 วันเพ็ญ พริ นทรากูล
ั นแรงงาน และพระสงฆ์ทีไม่มีสญ
ั ชาติไทยหรื อมีชืออยูใ่ น
139 ด้าว ทีมีทงเป็

ข้ อมูลติดต่ อ

printra@yahoo.com

ลําดับที
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ที

ความเห็น

หน่ วยงาน

รหัส

1. การเข้าถึงบริ การสุ ขภาพของ กนอ. โดยทัวไปพบว่า การไปรับบริ การ
โรงพยาบาลรัฐ ใช้ระยะเวลานานเนืองจากคนไข้ของโรงพยาบาลมีจาํ นวน
มาก รอคิวนาน และพนักงานต้องสํารองค่าใช้จ่ายไปก่อน หรื อพบอาการก่อน
จึงจะได้รับการตรวจและเบิกเงินได้
2. การตรวจหาเชือเฉพาะกลุ่มเป้าหมายทีมีความเสี ยงสูงเท่านัน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ ง
140

ประเทศไทย

AA0060 . นิภาวรรณ

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

2. ในภำวะวิกฤต เช่ น สถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด 19, ภัยธรรมชำติ, พิบัตภิ ยั ฯลฯ ท่ ำนและบุคคลในครอบครัว องค์กร หรื อชุ มชนของท่ ำน
พบปัญหำกลุ่มคนที่มีควำมเสี่ ยงทั้งที่เป็ นคนไทยและผู้ที่ไม่ มีสัญชำติไทยที่จะเข้ำไม่ ถึงบริกำรสุ ขภำพในหรื อไม่ ถ้ ำมี ได้แก่ คนกลุ่มใดบ้ ำง และแต่ ละกลุ่มมีควำมเสี่ ยงในรู ปแบบใดบ้ ำง
ควำมเห็น
ลำดับที่ ที่
หน่ วยงำน
รหัส
ชื่ อสกุล
ข้ อมูลติดต่ อ
2

1

3
7

2
3

8

4

9

5

10

6

11

12

7

8

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ที่พบจะเป็ นผูไ้ ดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเป็ นหลัก โดยผูท้ ี่เข้าไม่ถึง
บริ การสุขภาพจะเป็ นกลุ่มที่ไม่อยูใ่ นระบบ เช่น กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามา
โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่ งไม่มีบริ การสุ ขภาพรองรับ

กรมพลศึกษา กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

MP0059 วนิ ดา พันธ์สอาด

สานักงานเลขาธิ การสภา
การศึกษา

sirikarn.keawkongthong@g
MP0051 นางสาวสิ ริกานต์ แก้วคงทอง mail.com

บจก.ไปรษณี ยไ์ ทย (สส.)

AA0019 นายณัฏฐพัชร มิกขุนทด

Nutthaphat.mi@thailandpost.com

สานักงาน ก.พ.
สานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

AA0083 ศิริชยั เอี่ยมละออ

sirichai@ocsc.go.th

MP0067 นิธิราช จิตร์ ภิรมย์ศรี

jnithiraj@hotmail.com

MA0060 นางสาวอังคณา ขาวเผือก

kang478@hotmail.co.th

MA0061 นางสาวกิตติยา ประโยตัง

Prayothangkittiya@gemsil.c
om

ยังไม่พบปั ญหา
ในจังหวัดมีแหล่งบรรเทิง แรงงานข้ามชาติ และมีบ่อนมาก ซึ่ งที่ผ่านมา เกิดการ เครื อข่ายสมัชชาจังหวัด
สมุทรปราการ
แพร่ ระบาดจากกลุ่มดังกล่า
เด็ก,คนชรา เสี่ ยงเพราะคนในวัยทางานก็ยงั ต้องออกไปทางานนอกบ้าน และ
เทศบาลตาบลบางเมือง
อาจจะนาเชื้ อเข้ามาติดคนในบ้านก็ได้

ความสับสนในข่าวสารน์ที่ได้รับจริ งบ้างเท็จบ้างตามไม่ทนั

ศูนย์ประสานงานกองทุน
หลักประกันสุ ขภาพ
ประชาชนจังหวัด
สมุทรปราการ

1111

นกเอี้ยง กิมยงค์

phansard_s@hotmail.com

ลำดับที่
13

14
15
17

ควำมเห็น

ที่
9

ไม่มี

1. ผูท้ ี่มีความเสี่ ยงในองค์กร ได้แก่ กลุ่มผูท้ ี่เป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ลูกจ้างจ้างเหมา
ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีเงินเดือนน้อย และไม่ได้รับสิ ทธิ สวัสดิการเหมือนกับข้าราชการ
ประกอบกับ ความเป็ นอยู่ การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ยังไม่ความเสี่ ยง จะส่งผลให้มี
การเพิม่ ปั ญหาและแพร่ กระจายของโรค
2.กลุ่มผูส้ ู งอายุ กลุ่มผูป้ ่ วยติดเตียง ผูพ้ ิการ ด้วยการดารงชีวิตด้วยภาวะปกติก็
เป็ นปั ญหาอยูแ่ ล้ว หากเกิดภัยธรรมชาติ ภัยพิบตั ิต่าง ๆ จะยิง่ ต้องได้รับการดูแล
10 ประกอบกับ เป็ นผูท้ ี่มีรายได้น้อย จึงทาให้เข้าถึงบริ การสุ ขภาพเป็ นไปได้ยาก
กลุ่มเปราะบาง ผูพ้ ิการ ผูส้ ู งอายุที่ไม่สามารถเดินทางไป รพ.เองได้ เข้าไม่ถึง
11 บริ การสุขภาพอย่างทัว่ ถึง
12 ไม่พบ

หน่ วยงำน

รหัส

ชื่ อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

สานักงานปลัดกระทรวง
MP0066 แรงงาน

teerakunpisut12@gmail.co
m

สานักงานคลังจังหวัด
อุดรธานี

MA0089 นางสาวบุพผา อินทรสู ตร

Buppa_i@cgd.go.th

หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน MA0045 บัณฑิต นิลอุดมศักดิ์

koonohm@yahoo.com

ควบคุมมลพิษ2

Ink.waris@gmail.com

AA0058 วริ ศรา ทองคา

ลำดับที่

ควำมเห็น

ที่

หน่ วยงำน

รหัส

ชื่ อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

กลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริ การ พบว่า มีปัญหาการเข้าถึงบริ การใน
สถานการณ์เช่นนี้ เนื่องจากระบบบริ การที่ยงั มีความไม่เพียงพอของทรัพยากร
บุคลากร ในการให้บริ การ ยิง่ ทาให้ช่องทางการได้รับบริ การของบุคคลเหล่านี้มี
น้อยลงจากเดิม บุคคลเหล่านี้ได้แก่ กลุ่มชนเผ่า คนต่างด้าว
สาหรับชุมชนที่อาศัยอยูจ่ ะเป็ นคนยากจน ที่ยงั เข้าไม่ถึงระบบบริ การสุขภาพได้
เท่าที่ควร เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่จะเดินทางไปรพ.นั้นต้องใช้มาก ซึ่ งกลุ่มคนพวก
นี้จะมีความรู้สึกว่าตนเองไม่มีเงินรักษา ก็จะยอมเจ็บ ยอมป่ วยไม่ไปรพ
พระสงฆ์ในการรักษาการดูแลที่ยงั มีความเกรงความเป็ นพระสวัสดิการยังไม่
ค่อยเข้าถึงพระเณรบางรู ปยังไม่ถ่ายบัตรประชาชนไม่สามารถเข้าถึงสิ ทธิ การ
บริ การ กาหนดให้พระ สามเณรที่ตอ้ งบวชเกิน1 พรรษา ทาบัตรประชาชนและ
ย้ายที่อยูเ่ ป็ นที่วดั เพือ่ ขึ้นทะเบียนการรักษาพยาบาล
18
19

13
14 กลุ่มคนไข้โรคเรื้ อรัง

20

15

21

16

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดแพร่
กระทรวงสาธารณสุ ข

สานักงานปลัดกระทรวง
คนลักลอบทางาน ผูม้ ีรายได้น้อยแต่เสี่ ยงทจะไม่ยอมไปตรวจเพราะกลัวเสี ยเงิน พลังงาน
กลุ่มคนงานหญิงเพื่อความ
ยุติธรรม
กลุ่มแรงงานข้ามชาติ

MA0041 นายสุวิทย์ สมบัติ
111

นางกฤษดา แสวงดี

MP0063 นพมาศ. บัววิชยั ศิลป์
1111

ศุกาญจน์ตา สุขไผ่ตา

suvit6857@gmail.com
Ksawaengdee@gmail.com
Noppamass @energy.go.th
Sookpaita@gmail.com

ลำดับที่

ที่

ควำมเห็น

หน่ วยงำน

รหัส

ชื่ อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

22

2.1 กลุ่มคนไทย
-ประชาชนที่มีเศรษฐานะต่า ชุมชนแออัด ชุมชนในชนบท อาจไม่ทราบข่าวสาร
ด้านบริ การสุ ขภาพ ขาดโอกาสในการรับบริ การสุ ขภาพที่เหมาะสม
-ประชาชนที่อยูต่ ามแนวชายแดน นอกจากการขาดโอกาสในการรับบริ การ
สุ ขภาพที่เหมาะสมแล้วยังเสี่ ยงต่อการแพร่ ระบาดของโรคที่มาจากประเทศ
เพือ่ นบ้าน
-กลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง ที่ไม่อยูใ่ นกลุ่มโรคที่รัฐจัดให้ อาจตกหล่นในการเข้าถึง
ในการรับบริ การสุขภาพอย่างเหมาะสม เช่นการรับบริ การฉี ดวัคซีน
2.2 กลุ่มคนต่างด้าว ที่ไม่ได้เข้ามาตามกฏหมาย ไม่มีบตั รต่างด้าว ตกหล่นจาก
การรับบริ การสุ ขภาพ เช่นการค้ดกรองโรค ทาให้สถานการณ์โรคระบาดรุ นแรง
ขึ้น และความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในการดูแลสุ ขภาพ ความเป็ นอยูท่ ี่แออัด ส่งผล เครื อข่ายสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดนครสวรรค์
17 ให้สถานการณ์โรคระบาดรุ นแรงขึ้น

MA032 รวีวรรณ ตันสุ วฒั น์

kakk22tan@hotmail.com

23

กลุ่มเปราะบางที่องค์กรให้ความห่ วงใย คือ กลุ่มผูส้ ูงอายุ และคนพิการ โดย
เฉพาะที่มีปัญหาโรคเรื้ อรัง หรื อ กลุ่มติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ที่ตอ้ งมี
คนดูแล ซึ่ งจะมีปัญหาในการได้รับข้อมูลการติดต่อ ปัญหาจากการเดินทางเพือ่
มารับบริ การ ปั ญหาการได้รับความช่วยเหลือเร่ งด่วนในการเข้าถึง หรื อปัญหาที่
ขาดคนดูแล เนื่องจากคนดูแลได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตดังกล่าว ซึ่ งควร
จะมีการวางระบบหรื อมีช่องทางที่เหมาะสมแต่ละกลุ่มเป้ าหมายที่จะได้รับการ
สานักงานการวิจยั แห่งชาติ
18 ดูแลอย่างทัว่ ถึง

นางสาวธรรมภรณ์ ประภา
MK0059 สะวัต

thammaporn.p@nrct.go.th

ลำดับที่

24
25

ควำมเห็น
มีบางครั้งเขาโทรกลับตัวไม่ให้ออกเราก็ตอ้ งหาอาหารและยาส่งเข้าไปให้เขา
เพราะในหมู่บา้ นนึ งบางครั้งโดนกัดถึง 5 หลังหลังละประมาณ 5 คนถึง 7
19 คนเราต้องดูแลเพราะอยูใ่ นชุมชนของเรา
คนต่างพื้นที่ เมื่อย้ายถิ่นมาอยูใ่ นชุมชนเกิดปัญหาว่าต้องกลับไปใช้สิทธิ์ในที่
20 ตนเองอาศัยอยู่
ที่

พบปัญหากลุ่มคนที่มีความเสี่ ยง ดังนี้
1.กลุ่มคนด้อยโอกาส กลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มคนพิการ กลุ่มผูส้ ูงอายุ
เสี่ ยงในด้าน ขาดความรู ้ ความเข้าใจในระบบรักษาพยาบาล ไม่สะดวกในการ
เดินทางไปรับการการรักษา ไม่ทราบถึงสิ ทธิ์ ในการรักษาพยาบาลของตน
2.กลุ่มผูม้ ีอายุต่ากว่า 35 ปี (วัยรุ่ น) เสี่ ยงด้านเพศสัมพันธ์
3.กลุ่มคนไร้บา้ น เสี่ ยงด้านสุ ขอนามัย
4.กลุ่มผูไ้ ม่มีบตั รประชาชน /บัตรประชาชนหมดอายุ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ที่
ไม่มีสถานะ การจ้างงานอย่างถูกกฎหมาย เสี่ ยงด้านสุ ขอนามัยเนื่องจากปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ ไม่มีกาลังทรัพย์ในการซื้ อหน้ากากอนามัย, แอลกอฮอล์ ปัจจัย
ด้านความรู้ความเข้าใจ รวมถึงสิ ทธิ์ การรักษา
5.กลุ่มการพนัน สถานบันเทิง ที่เป็ นมูลเหตุของการแพร่ ระบาด ยังคงกระทา
ความผิดรวมกลุ่ม กระทาความผิดโดย ก.ม. ยังจัดการต่อกลุ่มคนเหล่านี้ได้ไม่
เด็ดขาด
26
27

21
22 ยังเข้าถึงน้อยมาก

หน่ วยงำน
สวัสดิการชุมขนตาบลบาง
ปลา

รหัส

ข้ อมูลติดต่ อ

จาเนี ยร.ไวย์ชาตา

spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรชุมชนตาบล
บางพึ่ง

MA0060 นส.วิภาดา มีเจริ ญ

spkk2556@gmail.com

มูลนิ ธิศนู ย์ประสานงาน จ.
ระยอง (ศปจ.ระยอง)/
สมัชชาสุ ขภาพ จ.ระยอง

MA0050
ระยอง นายสุทธิธรรม เลขวิวฒั น์

lakavivat.auan09@gmail.co
m

สาธารณสุ ข

1111

ชื่ อสกุล

1111

ธี ระชาติ จงอุดมศีล

kanglove478@gmail.com

ลำดับที่

28
31
32

ที่

23
24
25

33
34

26
27

35

28

ควำมเห็น
- พบปั ญหากลุ่มคนพิการ ซึ่ งเป็ นกลุ่มเปราะบางและมีความเสี่ ยงทางด้านปัญหา
สุ ขภาพ รวมถึงการเข้าถึงบริ การทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19
ไม่มี
ไม่
มีในกลุ่มของคนยากจนหรื อไร้ที่อยูอ่ าศัยกลุ่มบุคคลนี้ไม่มีแต่เงินที่จะซื้ อ
หน้ากากอนามันหรื อแม้แต่เจลล้างมือทาให้บุคคลกลุ่มนี้มีความสุ่ มเสี่ ยงต่อโรค
โควิด19
ไม่มี

หน่ วยงำน
กรมส่ งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

รหัส

ชื่ อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

www.dep.policy@gmail.co
MP0002 นางพัชรมณฑ์ ปิ ติปัญญากุล m

เลิฟแคร์

1111

เจนจิรา แก้วมูล

jibjan.5263@gmail.com

ANS Audit

1111

ปวีณ์ศยา ยัคลา

Paveesaya@gmail.com

สภาองค์กรชุมชนตาบล
บางน้ าผึ้ง

1111

นางสาวพิกลุ แก้ว แจ้งจร

spkk2556@gmail.com

หจก.เภตรา
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มี ผูม้ าใช้บริ การที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B ซึ่ งมีท้งั คนไทยและต่างชาติ มหาชน)

MA0060 ธนาทร เขมวรัตถ์

1111

น.ส.ณัฐฐิญา ภู่ริยะพันธ์

spkk2556@gmail.com

natthiya@bedo.or.th

ลำดับที่

ที่

ควำมเห็น

หน่ วยงำน

รหัส

ชื่ อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

สถาบันวัคซี นแห่งชาติ

AA0067 ผาณิ ตา โกมลมาลย์

phanita.k@nvi.go.th

กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

MP0021 นางสาวดารา ติ๊บเตปิ น

dara.c@dgr.mail.go.th

สมาคมส่ งเสริ มการพัฒนา
สตรี และเยาวชนลาปาง

MA0053 นางสาวศิริพร ปัญญาเสน

Siripornd2506@gmail.com

ในภาวะปกติ กลุ่มเปราะบาง เป็ นกลุ่มคนที่มีความเสี่ ยงที่จะเข้าไม่ถึงบริ การ
สุ ขภาพ และในภาวะวิกฤติน้ ีก็เช่นกัน และนอกจากกลุ่มเปราะบาง ยังพบว่า
ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่ อ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย ไม่มี smart phone เป็ น
อีกกลุ่มหนึ่งที่อาจไม่สามารถเข้าไม่ถึงบริ การสุ ขภาพได้ เนื่องจากโลกยุค
ดิจิตอลทาให้การสื่ อสารต่าง ๆ มักเกิดขึ้นผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์ ม การ
ดาเนิ นการใช้ระบบออนไลน์เป็ นหลัก ดังนั้นประชาชนที่เข้าไม่ถึงอุปกรณ์
เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ต ที่เป็ นเครื่ องมือหลักในการบริ หารจัดการทาง
สาธารณสุขในปั จจุบนั จึงเป็ นช่องว่างที่ทาให้รัฐและประชาชนเข้าไม่ถึงกัน
ความเสี่ ยงที่เกิดจากการปรับรู ปแบบการให้บริ การของสถานพยาบาลที่ตอ้ ง
รองรับผูป้ ่ วยโควิดเป็ นจานวนมาก ทาให้ตอ้ งลดการตรวจรักษาผูป้ ่ วยทัว่ ไป ซึ่ ง
อาจทาให้ไม่สามารถเฝ้าระวังติดตามอาการของผูป้ ่ วยได้อย่างใกล้ชิด
36
37
38

29
30 ไม่พบปั ญหาดังกล่าว
กลุ่มผูส้ ูงอายุที่เดินทางไม่สะดวก/การกาหนดจานวนการให้บริ การ
31 สถานพยาบาล

ลำดับที่

ที่

ควำมเห็น

หน่ วยงำน

รหัส

ชื่ อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

39

- กลุ่มคนในเรื อนจา กรณี การระบาดในเรื อนจา ผูต้ อ้ งขังติดโควิด-19 เพราะใน
เรื อนจามีความแออัดและการระบาดมาจากนักโทษใหม่ที่นาเข้าไป ซึ่ งเรื อนจา
นั้นมีความเสี่ ยงมากและเป็ นปั ญหาใหญ่ ผูต้ อ้ งขัง เจ้าหน้าที่ ญาติต่างหวัน่ ไหว
กับการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ยงั มีปัญหาอาชญากรรมเพิม่ มาก
ขึ้นในเรื อนจา ปั จจุบนั การรักษาโรคโควิด-19 ให้ผตู้ อ้ งขังมีโอกาสน้อยเพราะ
วัคซี นมาน้อย
- กลุ่มแรงงานข้ามชาติ แรงงานต่างด้าว เป็ นกลุ่มเสี่ ยงที่น่าเป็ นห่วงและต้อง
ได้รับการดูแล แต่ปัจจุบนั จังหวัดได้มีมาตรการห้ามเคลื่อนย้าย มีการติดตามเชิง
รุ กอย่างต่อเนื่อง แต่คนที่พบเชื้อเป็ นคนต่างด้าวน้อยเพราะเขาจะมีวินยั มากกว่า สมัชชาสุขภาพจังหวัด
นครปฐม
32 คนไทยเนื่องจากกลัวการส่ งตัวกลับประเทศทาให้ไม่สามารถทางานได้

phakamaslookkad@gmail.c
MA0019 รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ om

40

กลุ่มคนไทย: มีความเสี่ ยงในกรณี เมื่อเกิดภาวะวิกฤต ทาให้การจัดลาดับ
ความสาคัญของการให้บริ การสาธารณสุข ในด้านการให้บริ การด้านอื่น ๆ ลดลง
กลุ่มผูไ้ ม่มีสญ
ั ชาติ: มีความเสี่ ยงสูง ด้วยเหตุไม่มีสวัสดิการของภาครัฐ ด้วย
ข้อจากัดของสวัสดิการ และรายได้ของกลุ่มผูไ้ ม่มีสญ
ั ชาติ อาจทาให้ไม่สามารถ สมาคมวางแผนครอบครัว
เข้าถึงบริ การสุ ขภาพได้
แห่งประเทศไทย ในพระ
ภาพรวม: ความเสี่ ยงของทั้ง 2 กลุ่ม ขึ้นอยูก่ บั นโยบายของภาครัฐ ถ้านโยบาย ราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี นค
33 จากัดเรื่ องการเดินทางอาจส่งผลให้คนทุกกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงบริ การสุขภาพได้ ริ นทราบรมราชชนนี

สมาคมวางแผนครอบครัว
แห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี นค
MS0077 ริ นทราบรมราชชนนี

a.ppatbkk@gmail.com/
planning@ppat.or.th

ลำดับที่

ที่

ควำมเห็น

43
44

34 คนต่างถิ่นไม่สามารถใช้สิทธิ์การรักษาได้ ต้องกลับไปรักษาภูมิลาเนาตนเอง
ไม่มีคนในชุมชนที่มีปัญหา เนื่องจากหากมีคนจากต่างที่หรื อจากต่างจังหวัดเข้า
มาในชุมชนจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ อสม. ในชุมชน เพือ่ ทาวัดอุณหภูมิและการกัก
35 ตัว
ไม่มีเพราะว่าถ้ามีคนเข้าออกในหมู่บา้ นก็ตอ้ งแจ้งอสม.หรื อผูน้ าชุมชนให้กกั ตัว
36 14 วันแล้ววัดอุณส่ งรายงาน
37 ไม่มี

45

38 กลุ่มแรงงานต่างด้าว

46
47

39 กลุ่มแรงงานต่างด้าวการ
40 ต้องเร็ วและต้องไม่เลือกคนจนคนรวยไม่เลือกปฏิบตั ิรักษาทุกคนค่ะ

48
49

41 มี ส่ วนใหญ่จะเป็ นคนต่างชาติที่หนี เข้ามารับจ้าง
42 เสี่ ยงทุกรู ปแบบทุกวัย
คนนอกเดินทางเข้าออก บุคคลากรคัดกรองไม่เพียงพอ คนไม่เชื่อฟัง ความเสี่ ยง
43 คือไม่ค่อยดูแลตัวเอง
กลุ่มเปราะบาง(ผูส้ ู งอายุ,พิการและติดเตียง)ควรมีทีมไปดูแลเยีย่ มบ้านอย่างน้อย
เดือนละครั้งเพือ่ พูดคุย,ตรวจสุ ขภาพ,ทากายภาพและหาสิ่ งที่จาเป็ นในการ
44 ดารงชีวิตมอบให้เพือ่ เป็ นขวัญกาลังใจ

41

42

50

51

หน่ วยงำน

รหัส

ชื่ อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

สภาองค์กรชุมชนเทศบาล
เมืองลัดหลวง

MA0060 นายอานาจ ปรี ชาศิลป์

spkk2556@gmail.com

สมาคมส่ งเสริ มการพัฒนา
สตรี และเยาวชนลาปาง

MA0053 นางสาวเจนจิรา ยศปิ นตา

janeyot1986@gmail.com

สมาคมส่ งเสริ มการพัฒนา
สตรี และเยาวชนลาปาง

MA 0053 นางศรี รัตน์ เขียวงาม

srirat 310 ๑gmail.com

AA0046 น.ส.ศุภิณญา โซวเซ็ง

Supinya2503gmail.com

MA0060 นางรพีพรรณ ศักดามินทร์

spkk2556@gmail.com

MA0060 นาย ศุภฤกษ์ เพชรรัตน์

spkk2556@gmail.com

กรมที่ดิน
สภาองค์กรชุมชนตาบล
บางหัวเสื อ
สภาองค์กรขุมชนเทศบาล
เมืองปู่ เจ้าสมิงพราย
สภาองค์กรชุมชน
ชุมชน 12 อาสาพัฒนาบาง
ฝ้าย

MA0060 นางวิไลลักษณ์ ม่วงตะเรี ยน spkk2556@gmail.com

ประธานสภาฯ

MA0060 บัญญัติ เพ็ชรน้อย

spkk2556@gmail.com

กรมปกครอง

MA0060 บุญญาภา ศิโรดม

spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรชุมชนตาบล
บางบ่อ

MA0060 นางสาวมยุรี เล็ดลอด

spkk2556@gmail.com

MA0060 นายอัครพงษ์ ภูวเจริ ษกุศลเลิศ spkk2556@gmail.com

ควำมเห็น
ลำดับที่ ที่
หน่ วยงำน
เทศบาลเมืองบางแก้ว
52
45 พวกคนต่างด้าวมักจะจับกลุุ่มกินเหล้ากันแล้วไม่ใส่แมส เตือนก็ไม่ฟัง
กลุ่มแรงงาน ชอบปกปิ ดข้อมูล/. ต่างคนต่างละแวงกันเอง. ทุกกลุ่มมีความเสี่ ยง สภาองค์กรชุมชน ต. บาง
เพรี ยง
53
46 ถ้าไม่ปฎิบตั ิงานกฎระเบียบ

54

55

สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)

47 ไม่มี
กลุ่มเด็กนักเรี ยน ระดับประถมปลาย ไม่สนใจข่าสาร ถึงแม้ผปู้ กครองแจ้ง
บังคับอยูบ่ า้ น ก็ไม่อยู่ ต้องการออกไปเล่นกับเพือ่ น หรื อแนะนาการล้างมือด้วย
เจลแอลกอฮอล์ ก็ทาตามบ้าง เมื่อดุให้ทา หรื อให้สวมใส่ แมสก็ตาม เราไม่ตามดู 600/62 ม.14 ชุมชนเก่าจาน
ตลอด ก็มีความรู ้สึกว่า เขาทาโดยไม่เข้าใจลึกซึ้ งมากนัก ผ่านไปวันๆแบบไม่
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.
อุดรธานี 41000
48 กลัวความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น จัดเป็ นกลุ่มเสี่ ยงที่น่ากลัวมากๆ

รหัส

ชื่ อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

MA0060 นางพุทธชาติ อาศัยผล

spkk2556@gmail.com

MA0060 เจตนา สามเรื อนทอง

spkk2556@gmail.com

MP0018 ณัฐฐิญา ภู่ริยะพันธ์

natthiya@bedo.or.th

1111

นางเทพี รอดขันเมือง

tapee1279@gmail.com

ลำดับที่

ที่

ควำมเห็น

หน่ วยงำน

รหัส

ชื่ อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

พบว่า มี 2 กลุ่ม แยกเป็ นดังนี้
1. กลุ่มคนไทย ได้แก่ 1) กลุ่มเปราะบาง เช่น คนเร่ ร่อน, คนไม่มีบา้ น กลุ่มนี้ มี
ความเสี่ ยง อันเกิดจากการที่ไม่มีที่อยูอ่ าศัยเป็ นหลักแหล่ง ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้
เพียงพอที่จะซื้ อหรื อจัดหาแอลกอฮอล์
หน้ากากอนามัย หรื อลงทะเบียนในหมอพร้อม 2) กลุ่มที่มีและไม่มี smart phone
บางคน กลุ่มที่มี smart phone บางคน เมื่อเข้าใช้งานในระบบแอพพลิเคชัน
หมอพร้อม ระบบไม่สามารถรองรับได้ ส่ วนกลุ่มที่ไม่มี smart phone เป็ นกลุ่มที่
จะได้รับข้อมูลข่าวสารล่าช้ากว่ากลุ่มอื่นๆ ทาให้ไม่ทนั ต่อเหตุการณ์
3) กลุ่มที่ไม่ตอ้ งการฉี ดวัคซีน อันเกิดจากการรับฟั งข่าวสารเรื่ องอาการที่ไม่พึง
ประสงค์ 4) กลุ่มที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นมาทางานในจังหวัดอุดรธานี และ
ไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลาเนาในช่วงสถานการณ์วิกฤต จึงไม่สามารถ
ลงทะเบียนฉี ดวัคซีนในจังหวัดที่ไม่ใช่ภูมิลาเนาของตนเองได้
2. กลุ่มที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทย ได้แก่ แรงงานต่างด้าว (ลาว, เวียดนาม) และ
นักท่องเที่ยวทัว่ ไป
ไม่ได้รับการรับรองสิ ทธิ์ ในรักษาพยาบาลและสิ ทธิ์ในการรับวัคซีน
56

49
กลุ่มฯที่ได้แก่สูงอายุและผูใ้ หญ่ที่เป็ นโรคประจาตัวประชาชนและผูท้ ี่มีความ
คิดเห็นของผูใ้ ช้แรงงา

57

50

สสอ.หนองวัวซอ

ma074

ปุรินทร์ จุนโกเศศ

สภาองค์กรของชุมชน
เทศบาลตาบลบางเสาธง

MA0060 เพ็ญศรี ปรื องาม

peethakorn@hotmail.com

spkk2556@gmail.com

ควำมเห็น
ลำดับที่ ที่
58
51 เข้าถึง มีอสม.ดูแล และผูน้ าชุมชนประสานกับหน่ วยงานต่างๆๆ

59

52 วัยรุ่ น

60

53 ไม่มี

61

54 ไม่ค่ะ
กลุ่มเสี่ ยงคือทุกกลุ่มเพราะกว่าจะรู ้ว่าติดโควิดก็คงแพร่ เชื้ อไปมากแล้วโดยที่ไม่
55 รู ้ตวั เพราะไม่มีอาการให้เห็น
ไม่มี คนในครอบครัวเราจะแนะนาให้ดูแลตนเองให้ดีๆ ถ้ารู ้สึกไม่ค่อยสบาย เรา
56 จะเอายาฟ้าทะลายโจรให้ทานในเบื้องต้นก่อน
ทุกคนที่อยูใ่ นประเทศไทยควรได้รับการดูแลสุ ขภาพอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะ
57 เป็ นคนไทยหรื อคนต่างด้าวต่างชาติต่างประเทศ
ผูป้ ่ วยติดเตียง ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ กลุ่มคนหาเช้ากินค่า กลุ่มคนรับจ้างรายวัน
ประมงชายฝั่ง
58 เกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง

62
63
64

65
66
67

59 ไม่มี
60 ยังไม่พบ

หน่ วยงำน
รพ.สต.บางจาก
มูลนิ ธิกองทุนจิตอาสา
ประชารัฐ จังหวัด
สมุทรปราการ

รหัส

ชื่ อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

MA0060 สาเนียง น้อยแรม

spkk2556@gmail.com

MA0060 นางสาวอังคณา ขวเผือก

kang478@hotmail.co.th

MA0060 สมขาย สุขประเสริ ฐ

spkk2556@gmail.com

MA0060 อรนุช โชคบุญชู

spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรชุมชนตาบล
คลองด่าน

MA0060 นายขวัญเมือง อยูน่ าน

spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรชุมชนตาบล
บางกะเจ้า

MA0060 วรรณศิริ ลิปิสุ นทร

spkk2556@gmail.com

พนังงานขับรถผูบ้ ริ หาร
TOYOTA TDEM

MA0060 เสริ มพันธุ์ พรหมผล

spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรชุมชนเทศบาล
ตาบลคลองด่าน

MA0060 นกเอี้ยง กิมยงค์

spkk2556@gmail.com

เทศบาลตาบลบางเมือ

MA0060 นางสาวกิตติยา ประโยตัง

Prayothangkittiya@gemail.c
om

รพ.สต.ท้ายบ้านใหม่

MA0060 นางสมนึก ศรี บุญญารักษ์

spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรชุมชนระดับ
จังหวัด
สภาองกรชุมชนตาบลบาง
เพรี ยง

ลำดับที่
68
69

ควำมเห็น

ที่

61 ส่ วนใหญ่ติดต่อและประสานงานผ่าน รพ.ประกันสังคม
62 พม่า เขมร ลาว ที่อยูอ่ ย่างผิดกฏหมาย

70
71
72

63 แต่ละกลุ่มคนที่มีความเสี่ ยงเกิดจากตัวหรื อกลุ่มบุคคลที่ไม่ค่อยมีระเบียบวินยั
64 การด้อยโอกาสในการหาเลี้ยงชีพ
65 ไม่มี

73

66 ไม่มี

74

67

75

68

76
77
78

หน่ วยงำน

ชื่ อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

Somboon Advance
Technology Pcl

MA0060 เสรี เนตรหัสนัยน์

spkk2556@gmail.com

สวัสดิการชุมชน

MA0060 นางมาลินี ธารดารงค์

spkk2556@gmail.com

เครื อข่ายสมาชิกสมัชชา
ชัยนาท

MA0060 ธนพร ใจแสน

อปท.

MA0060 กันยา พานิ ช

spkk2556@gmail.com

ทน.สมุทรปราการ

MA0060 นางสาวพิรชัช ห้วยทราย

ร.รเทศบาล2 วัดใน

MA0060 รุ่ งทิพย์ เข็มทิศ

spkk2556@gmail.com
rungthip.kheamtid@gmail.c
om

สมาคมวางแผนครอบครัว
กลุ่มที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทย และอยูห่ ่ างไกล จะขาดการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพอย่างมาก แห่งประเทศไทย
สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้า
สมิงพราย จากัด
พยายามไปออกไปนอกบ้านถ้าไม่จาเป็ นค่ะ

-ด้านสุ ขภาพไม่พบ แต่เมื่อเราทราบหรื อรู ้ว่าเขามาจากต่างจังหวัด หรื อ
ต่างประเทศ เราก็ระวังตัวเองไม่ไปใกล้ เพราะเราไม่รู้ว่าเขามีเชื้ อโควิด-19 ใน
ร่ างกายหรื อไม่ หรื อมีการกักตัวเองครบ 14 วันหรื อไม่ หรื อหากจาเป็ นต้อง
69 พบปะก็ใส่หน้ากากอนามัยไปพบ
ผูป้ ่ วยติดเชื้อโควิดในชุมชนต้องรอให้รถโรงพยาบาลมารับตัวไปรักษาหลายวัน
70 กว่าจะได้ไปโรงพยาบาล
1. ชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว หรื อทางานในประเทศไทย ต้องมีการคัดครอง
71 ให้เข้มงวด ว่าจะไม่นาความเสี่ ยงมาสู่ ประเทศไทย

รหัส

ว่าที่ร้อยตรี หญิง อาทิตยาภรณ์
MA0060 กันธาแก้ว
namfon0531@gmail.com
MA0060 สุ กญั ญา สิ นพันธุ์

spkk2556@gmail.com

อบต.แม่กวั ะ

MA0053 นางสายรุ้ง ไชยบาง

rung.093@hotmail.com

คณะทางานที่อยูอ่ าศัย จ.
สมุทรปราการ

MA0060 นางอมลวรรณ บวรสิ ริภกั ดี

pom-frame@hotmail.com

ปภ.

MA0060 นารี รัตน์ ศรี ภกั ดิ์

spkk2556@gmail.com

79
80

ควำมเห็น
ี่้ สญ
ผุไม่
ั ชาติไทยควรชลอไม่ให้เข้ามสู้ประเทศไทย น่าให้มาตรการที่เข้มงวด
72 มากกว่าที่เป็ นอยุป่ ัจจุบนั
73 ต่างด้าว กรรมกร ไม่ชอบไปรพ.

81
82

การให้บริ การสุ ขภาพของไทยถือว่ามีความเข้มแข็ง มีภาคี มีหน่วยงาน มีบุคคล
ในการสร้างการรับรู้ ส่วนกลุ่มที่จะมีความเสี่ ยงที่จะไม่ได้รับการเข้าถึงนั้น หาก
มองโดยภาพรวมทุกกลุ่มมีความเสี่ ยงทั้งหมดแต่กลุ่มที่ยากต่อการนาหรื อเข้าถึง
บริ การสุขภาพนั้นส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทย เป็ นชาวต่างด้าวที่อยูก่ ระจัดกระจาย
ไปตามผูน้ าเข้าหรื อผูว้ ่าจ้างเข้ามา แม้ว่า คนกลุ่มนี้จะอยูแ่ ต่ในพื้นที่แต่การ
พบปะพูดคุยหรื อการแอบไปมาของคนกลุ่มนี้ยงั มีอยูจ่ านวนมาก โดยเฉพาะเมือ
เจ็บป่ วย พวกเขาจะหาซื้ อยาตามร้านยาที่ใกล้ในชุมขนหรื อใกล้ที่อยูอ่ าศัย หรื อ
นายจ้างเป็ นผูซ้ ้ื อมาให้ กลุ่มนี้ถือเป็ นกลุ่มเสี่ ยงเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตามเป็ นคานิ ยามว่ากลุ่มเสี่ ยง แต่กลุ่มที่นามาซึ่ งปัญหากลับเป็ นกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สมุทรปราการ
74 เสี่ ยงที่เกิดจากการเข้าสุู่ในที่อโคจรที่เป็ นปัญหาอยูใ่ นปัจจุบนั
กรรมการ
75 กลุ่มผูส้ ูงอายุ

83

ส่ วนใหญ่จะได้รับการบริ การทางการแพทย์ทุกราย ถ้าได้รับข้อมูลโดยเฉพาะ
ด้านหน้า อสม.จะให้การสนับสนุ นการเฝ้าระวังคัดกรองอย่างสม่าเสมอและ
76 เข้มงวด

ลำดับที่

ที่

หน่ วยงำน

รหัส

ชื่ อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

อสม. อปพร

MA0060 สมใจ ฉิมพาลี

spkk2556@gmail.com

สสจ.

MA0060 นิชดา พงษ์แย้ม

Nichada.mali9@gmail.com

MA0060 ธัชกร ภัทรพันปี

thatchakorn.p@dru.ac.th

MA0060 ดลพร อุประ

spkk2556@gmail.com

MA0060 นายไพรัช เรื องฤทธิ์

ruangrit_prt@hotmail.com

กลุ่มออมทรัพย์บา้ นหอม
ศีลหมู่3และเครื อข่าย
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตาบลบางพลีนอ้ ย

ลำดับที่

ที่

ควำมเห็น

หน่ วยงำน

รหัส

ชื่ อสกุล

-กลุ่มผูส้ ูงอายุ และกลุ่มที่มีโรคประจาตัว เพราะเวลาติดเชื้ อแล้วจะทาให้มี
อาการรุ นแรงกว่ากลุ่มทัว่ ไป เพราะร่ างกายไม่ค่อยแข็งแรง การติดเชื้อจะง่ายขึ้น
-กลุ่มเด็กทารก และสตรี มีครรภ์ กลุ่มนี้ก็มีความเสี่ ยงสูง
-กลุ่มผูใ้ ช้แรงงาน ที่ทางานนอกบ้านหรื อต่างจังหวัด กลุ่มนี้จะเป็ นกลุ่มเสี่ ยงที่
จะนาพาเชื้อเข้ามาสู่ คนในครอบครัว
84

77

85
86
87

78 อสม.สัมผัสใกล้ชิด กานัน ผูใ้ หญ่ฯ ลงพื้นที่
-การเข้าถึงในชุมชนคนไทยที่ขาดIT หรื อผูส้ ู งอายุ ผูท้ ี่ดอ้ ยโอกาสก็จะยังคงเข้า
79 ไม่ถึงระบบต่างๆทั้งในด้านสุ ขภาพ และด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ
80 รออยู่ พยายามไม่ไปไหน อยูก่ บั บ้าน

88

81 คนงานพม่าไม่ค่อยชอบใส่หน้ากากอนามัย

89
90

82 กลุ่มลักลอบเข้ามาแบบไม่ถูกกฏหมาย
83 เสี่ ยงตอนมีความจาเป็ นต้องไปตลาด

ข้ อมูลติดต่ อ

MA0053 ศรี บาน บัวแก้ว

sribankongkaew.tuy2516@
windoqlive.com

MA0060 ภาณุ พงศ์ พุทธรัตนมณี

spkk2556@gmail.com

รพ.สต.

MA0053 หมอลัดดา ศิริบุตร

mickyjanejang@hotmail.com

เเผนก cnc
สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้า
สมิงพราย

MA0060 ชัยรัตน์ ทรัพย์สอน

chaisubsorn@gmail.com

MA0060 นฤพล โมกศิริ

spkk2556@gmail.com

บริ ษทั สามชัยอินฟราเทค
จากัด

MA0060 นายสัมฤทธิ์ เผื่อนอาษา

Puanarsasamrit@gmail.com

Maintanaec

MA0060 อนุชิต อ้อมชมภู

spkk2556@gmail.com

โหนด สสส.
สภาองค์กรชุมชนตาบลบาง
ยอ

ลำดับที่

91

ที่

ควำมเห็น

หน่ วยงำน

-กลุ่มผูส้ ูงอายุ และกลุ่มที่มีโรคประจาตัว เพราะเวลาติดเชื้ อแล้วจะทาให้มี
อาการรุ นแรงกว่ากลุ่มทัว่ ไป เพราะร่ างกายไม่ค่อยแข็งแรง การติดเชื้อจะง่ายขึ้น
-กลุ่มเด็กทารก และสตรี มีครรภ์ กลุ่มนี้ก็มีความเสี่ ยงสูง
-กลุ่มผูใ้ ช้แรงงาน ที่ทางานนอกบ้านหรื อต่างจังหวัด กลุ่มนี้จะเป็ นกลุ่มเสี่ ยงที่
จะนาพาเชื้อเข้ามาสู่ คนในครอบครัว
-ด้านสุ ขภาพไม่พบ แต่เมื่อเราทราบหรื อรู ้ว่าเขามาจากต่างจังหวัด หรื อ
ต่างประเทศ เราก็ระวังตัวเองไม่ไปใกล้ เพราะเราไม่รู้ว่าเขามีเชื้ อโควิด-19 ใน
ร่ างกายหรื อไม่ หรื อมีการกักตัวเองครบ 14 วันหรื อไม่ หรื อหากจาเป็ นต้อง
พบปะก็ใส่หน้ากากอนามัยไปพบ
-การเข้าถึงในชุมชนคนไทยที่ขาดIT หรื อผูส้ ู งอายุ ผูท้ ี่ดอ้ ยโอกาสก็จะยังคงเข้า เครื อข่ายสมัชชาสุขภาพ
ลาปาง
84 ไม่ถึงระบบต่างๆทั้งในด้านสุ ขภาพ และด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ

92

85 คนไทย คนกลุ่มทางานนอกบ้าน

93

86 ชุมชนแออัด

94

87 ไม่

95
96

88 มี กลุ่มเสี่ ยงที่ไม่แจ้งการเดินทางไปกลับต่างจังหวัด
89 ไม่มี

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้า
สมิงพราย จากัด
สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้า
สมิงพราย จากัด
สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้า
สมิงพราย จากัด
สหกรณ์เคหะสถานปู่ เจ้า
สมิงพราย
บ้านมัน่ คงปู่ เจ้าสมิงพราย

รหัส

ชื่ อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

MA0053 นางสาวศิริพร ปัญญาเสน

siriporn2506@gmail.com

MA0060 นิษฐิดา ใจยศ

spkk2556@gmail.com

MA0060 นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์ทอง spkk2556@gmail.com
MA0060 น.ส.กาญจนา ใจอ่อน

spkk2556@gmail.com

MA0060 นาย มนัส โตนา

spkk2556@gmail.com

MA0060 นิชาภา ภัทรเวชนนท์

spkk2556@gmail.com

ลำดับที่
97
98

99
100
101
102
103
104
105
106
107

ควำมเห็น
หน่ วยงำน
ไม่มีกลุ่มเสี่ ยงเพราะคนที่มาจากต่างจังหวัดต้องแจ้งให้อสม.ทราย เพือ่ ทาการวัด
เครื อข่ายสมัชชาสุ ขภาพ
90 อุณหภูมิวดั ไข้
จะมีแรงงานต่างด้าว บางทีก็ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยเช่น สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้า
สมิงพราย จากัด
91 สวมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือเป็ นต้น
1. มี 2 กลุ่มเสี่ ยง ได้แก่ 1) กลุ่มเด็กแพหน้าเขื่อนสิ ริกิต์ ิ อ. ท่าปลา ซึ่ งพ่อแม่
อพยพมาจาก ตจว. ประมาณ 100 ครัวเรื อน 2)แรงงานนอกระบบ (ตัดอ้อย/ตัด
ยาง) ซึ่ งมาอยูน่ านเมื่อคลอดลูก ขาดการแจ้งเกิดลูก ลูกไม่มีบตั ร ไม่มีเลข 13
หลัก
สมัชชาจังหวัด,
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
92
บริ ษทั เอกชน
93 คนยากจน อยูก่ นั แบบแออัด
กลุ่มเปาะบาง/ผูป้ ่ วยติดเตียง
สภาองค์กรชุมชน
94 ปัญหาการเดินทาง
สภาองค์กรชุมชน
95 ยังไม่พบ
จะมีแรงงานพลัดถิ่นมาเยอะแล้วไม่มีความรู ้ในเรื่ องการป้องกันมาตรการโควิค
สถาบันราชประชาสมาศัย
96 เลยทาให้เป็ นกลุ่มเสี่ ยง
สภาเด็กและเยาวชน
97 เป็ นคนในหมู่บา้ น
กรมการปกครอง
98 เข้าถึงรก
ที่

99 คนทางานกลางคืน
100 กลุ่มคนค้าขายเพราะพลแระคนมาก

รหัส

ชื่ อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

MA0053 ทองใบ มณี ฝ้ ัน

janeyot1986@hotmail.com

MA0060 นาย เทียนชัย เผ่าพันธุ์

spkk2556@gmail.com

MA0075 นายธนวัฒน์ จอมประเสริ ฐ

jomprasert@hotmail.com

MA0060 น.ส. กาญจนา วิภาสธารงจิต spkk2556@gmail.com
MA0060 ชาญสิ น สุ ภาผล

Chansin02@hotmail.com

MA0060 ตุก๊ ตา. ตะเพียนทอง

spkk2556@gmail.com

MA0060 ชนิ ดา บุญลาโภ

spkk2556@gmail.com

MA0060 นายชาคริ ต เหลาสุข

spkk2556@gmail.com

MA0060 นายวิสูตร มหานาค

spkk2556@gmail.com

องค์การบริ หารส่ วนตาบล
บางโปรง

MA0060 จารุ วรรณ อรุ ณรัตน์

spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรชุมชน

MA0060 นาง ช่วง อินทสังข์

spkk2556@gmail.com

ลำดับที่

ที่

ควำมเห็น

108

101 อยูก่ ลุ่มเสี่ ยงรวกกินเหล้าสังสันกันไม่แคโรคออกเดินทาง 19

109

102 ไม่มีกลุ่มเสี่ ยงไม่

110

103 ไม่มีค่ะ

หน่ วยงำน
ร.พ.ส.ต. ในคลองบาง
ปลากด
สก.บ้านมัน่ คงปู่่ เจ้าสมิง
พราย
สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้า
สมิงพราย

รหัส

ชื่ อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

MA0060 น.ส. พิชญ์นรี อัมระนันท์

spkk2556@gmail.com

MA0060 อาริ ญา หมื่นไธสง

spkk2556@gmail.com

MA0060 นางภาวนา จันทรอิ่มเอิบ

spkk2556@gmail.com

ลำดับที่

111

น าบากในการเดินทางไป
ที่ 1. เด็ก ในภาวะวิกฤตต่าง ๆ ทาให้เกิควำมเห็
ดความยากล
สถานพยาบาลมากขึ้น ทั้งจากระบบขนส่ งทางสาธารณะที่ล่าช้าลง ความ
จาเป็ นต้องพึ่งพาผูป้ กครองในการเดินทาง และการที่เด็กไม่สามารถอยูศ่ ูนย์เด็ก
เล็กหรื อโรงเรี ยนได้ ทาให้เด็กอาจเข้าไม่ถึงบริ การทางสุ ขภาพ เช่น การเข้ารับ
รักษาที่ล่าช้า ซึ่ งอาจทาให้ปัญหาทางสุขภาพพัฒนาความรุ นแรงขึ้น การได้รับ
วัคซี นที่ลา้ ช้ากว่ากาหนด การเสี ยโอกาสในการกระตุน้ พัฒนาการช้าลงในกลุ่ม
ที่มีพฒั นาการล่าช้า เป็ นต้น
2. ผูส้ ู งอายุ ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง ผูพ้ ิการ ผูป้ ่ วยติดเตียงประสบการเข้าไม่ถึงบริ การ
สุ ขภาพในภาวะวิกฤต เนื่องจากจาเป็ นจะต้องพึ่งพาผูด้ ูแล หรื อคนในครอบครัว
ในการเดินทางไปสถานพยาบาล ซึ่ งในภาวะวิกฤต
3. แรงงานข้ามชาติ เนื่องจากแรงงานข้ามชาติบางส่ วนไม่มีเอกสารและไม่ได้รับ
การคุม้ ครองตามกฏหมาย ทาให้แรงงานข้ามชาติบางส่วนไม่สามารถรับสิ ทธิ
การรักษาในสถานการณ์ได้ รวมทั้งการถูกแบ่งแยกด้วยอคติทางเชื้ อชาติส่งผลให้
เกิดความกลัวในการเข้ารับบริ การในสถานพยาบาล
4. Sex worker หรื อพนักงานบริ การ เนื่องจากอาชีพพนักงานบริ การถือว่าเป็ น
อาชีพที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไทย ทาให้ไม่ได้รับสิ ทธิ ประกันสังคม และใน
ภาวะวิกฤต จะไม่ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐอย่างเหมาะสม และนอกจากนี้
เนื่องด้วยบริ บททางสังคมของของไทย ทาให้อาชีพพนักงานบริ การได้รับการตี
104 ตราและถูกแบ่งแยก ทาให้เมื่อเกิดภาวะวิกฤต เช่น การแพร่ ระบาดของโควิด-19

หน่ วยงำน

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
แพทย์นานาชาติแห่ง
ประเทศไทย
(IFMSA-Thailand)

รหัส

ชื่ อสกุล

MS0087 บุญสิ ทธิ์ งามวิโรจน์เจริ ญ

ข้ อมูลติดต่ อ

liaison@ifmsa-th.org

ลำดับที่

ที่

ควำมเห็น

หน่ วยงำน

รหัส

ชื่ อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

2.1 แอฟหมอพร้อม ไม่ตอบสนองกับกลุ่มที่มีโรคประจาตัวแต่อายุไม่ถึง 60ปี
โดยมีมีขอ้ มูลสอบถามประวัติ ประเมินจากวันเดือนปี เกิด พออายุไม่ถึง 60ปี ก็
บอกว่าท่านไม่มีสิทธิ์
2.2 ควรให้โอกาสผูท้ ี่ประสงค์ฉีดวัคซี นได้สิทธิ์ฉีดเลยไม่ตอ้ งรอตามคิว
โดยพาะกลุ่มคนทางาน (แม้นว่าตอนนี้รัฐบาลประกาศให้สิทธิ์ ได้แล้ว ) แต่
กระบวนการปฏิบตั ิยงั ไม่สอดคลอง ติดขัดอยูม่ าก เช่น ขั้นตอนการจองสิ ทธิ์
การสื่ อสารความรู ้ การเตรี ยมตัว ความพร้อมของเจ้าหน้าที่
2.3 ควรมี Covid Home Care Service เป็ นการรักษาตัวผูป้ ่ วยติดโควิดที่บา้ น
เพือ่ ลดภาระสถานที่ไม่เพียงพอต่อการรักษา แต่ตอ้ งมีระบบที่ดีเพียงพอเพือ่ การ
รักษาและเฝ้าติดตาม
2.4 เปิ ดโอกาสให้พยาบาลที่เกษียณ เป็ นจิตอาสาเพือ่ ฉี ดวัคซีนให้กบั ผูป้ ระสงศ์
จะฉี ด ลดการขาดแคลนบุคลากร
2.5 ผูถ้ ือบัตรต่างด้าว ยังเป็ นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงการรับสิ ทธิ์ รับวัคซี น
เพราะข้อมูลที่ป้อนเข้าแอฟมีไม่ครบ
112

105

113

106 ลุน้ อยูว่ ่าจะเสี่ ยงหรื อเปล่า
กลุ่มเปราะบาง ผูท้ ี่อยูใ่ นพื้นที่ห่างไกล ห่างจากทุนทางสังคม ทุนบุคคล การเข้า
ไม่ทรัพยากรต่างๆ การเข้าไม่ถึงผูเ้ ชี่ ยวชาญที่จะสร้างการรับรู ้ให้เกิดความเข้าใจ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน
ในพื้นที่เขต 3
107 และสิ ทธิ ประโยชน์ที่พึงจะได้รับ

114

กขป.เขต 12
สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้า
สมิงพราย

1111

ชาคริ ต โภชะเรื อง

kahlao@gmail.com

MA0060 นาง เสถียร เทียมทัศน์

spkk2556@gmail.com

MA0080 นางสาววีนสั คล้ายนุ ้ย

Weenus.nuy@gmail.com

ลำดับที่ ที่
115 108 อยูบ่ า้ น ทางานบ้าน
116

119
120

ควำมเห็น

หน่ วยงำน
บ้านมัน่ คงปู่ เจ้าสมิงพราย
สหกรณ์เคหสถานปู่่ เจ้า
สมิงพราย

ชื่ อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

MA0060 วรรวษา วงศ์พิมพ์พระ

spkk2556@gmail.com

MA0060 ทิพย์วรรณ อุดมดัน

spkk2556@gmail.com

ชนนี นครพนม
มหาวิทยาลัยนคราพนม

MA0020 พิพฒั น์พงศ์ เข็มปั ญญา

ktonkra@gmail.com

สหกรปู่ เจ้าสมิงพราย จากัด

MA0060 นางสุ ข ศรี วะอุไร

spkk2556@gmail.com

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้า
สมิงพรายจากัด

MA0060 คมสัน แสงสุวรรณ์

spkk2556@gmail.com

บริ ษทั โกลโบ้ฟ้ ดู ส์

MA0060 นาย ณัฐพล มะเดื่อ

spkk2556@gmail.com

109 กลุ่มคนที่ไม่ค่อยให้ความร่ วมมือไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกั
. ในกลุ่มต่างด้าว(ร้านคาราโอเกะ) เป็ นส่ วนใหญ่ ที่มกั เข้าใช้ระบบบริ การเอกชน
เนื่องจากสะดวก รวดเร็ ว และไม่โดนตีตรา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
110
111 ไม่มี

รหัส

121
122

112 ยังไม่พบปั ญหาในพื้นที่
113 ไม่มี

123
124
125

บุคลากรที่ตอ้ งมาปฏิบตั ิงานเป็ นประจาทุกวันทั้งในเวลาทาการและการอยูก่ ะ
ผลัดต่างๆในลักษณะงานด่านหน้า และการเดินทางที่อาจเกิดความเสี่ ยงจากผุู้
ร่ วมเดินทางที่ปกปิ ดข้อมูลและไม่ระมัดระวังตัวในเรื่ องของการป้องกันตนเอง
ต่อผุู้อื่น หากเกิดความเสี่ ยงและมีความต้องการที่จะใช้บริ การการคัดกรองยัง
ไม่สามารถเข้ารับการคัดกรองได้อย่างรวดเร็ วเนื่องจากติดข้อจากัดในเรื่ องของ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
นางสาวปิ ยาภรณ์ เลิศปั ญจ
สานักงานแพทย์ การรถไฟฯ AA0062 ทรัพย์
114 การเดินทาง ระยะเวลาในการดาเนิ นงานที่อาจต้องรอไปมากกว่า24ชัว่ โมง
บริ ษทั โกลโบ้ฟ้ ดู ส์
MA0060 นาย ณัฐพล มะเดื่อ
115 ไม่มี
พนักงานบริ ษทั
MA0060 ภัททา รัศมีปทุมทอง
116 ไม่ส่งผลกระทบ

lertpunjasub@hotmail.com
spkk2556@gmail.com
spkk2556@gmail.com

ควำมเห็น
ลำดับที่ ที่
ี่
บการปลูก
126 117 จัดสรรคต้นกล้าพืชผักยืนต้น แจกจ่ายตามพื้ยที่ท้ หมาะกั
127 118 ไม่มี
128 119 ไปนอกพื้นที่นาเชื้ อเข้ามาในหมู่บา้ น

129

120

130

121

131
132

122
123

ปัญหาความเสี่ ยงก็คือผูส้ ู งอายุผดู ้ อ้ ยโอกาสผูท้ ี่ไม่ค่อยรู ้หนังสื อไม่เก่งไอที
แต่ละกลุ่มไม่เป็ นไม่เก่งไอทีอนั นี้ล่ะคือทาให้เขาไม่ได้รับข้อมูลและไม่ท้งั โลก
พบกลุ่มเสี่ ยงที่เป็ นคนที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทย และกลุ่มเปราะบางในชุมชนแออัด ทั้ง
กลุ่มที่มีความเสี่ ยงต่อโควิดและมีปัญหาด้านเศรษฐกิจปากท้อง และตรวจพบโค
วิดแต่ไม่มีเตียงรองรับและไม่มีพ้นื ที่แยก
ในการทางานของเครื อข่ายชาติพนั ธุ์ที่ไม่มีบตั รโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ ยงชายแดน
ต้องได้ช่วยเหลือสนับสนุ นพื้นที่เพือ่ ให้เข้าถึงระบบบริ การหรื อแม้กระทัง่ ใน
เรื่ องของอุปกรณ์การป้ องกันและการตรวจหาเชื้อโควิค
พบ กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว เด็กนอกระบบ คนพิการ ผูส้ ูงอายุ ในกลุุ่มที่ไม่มีบตั ร
ประชาชน

หน่ วยงำน

รหัส

ชื่ อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

บริ ษทั เอกชน

MA0060 ศศิกลั ยา แสนจินดา

spkk2556@gmail.com

พนักงานเจ้าท่า

MA0060 ธนาทร เขมวรัตถ์

spkk2556@gmail.com

ปกครอง

MA0060 พรทิวา. ขื่นสุวรรณ

spkk2556@gmail.com

กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์

MA0060 นางสาวฉลวย หมุดธรรม

spkk2556@gmail.com

องค์การยูนิเซฟ
กองเลขาสมัชชาสุ ขภาพ
จังหวัดเชียงใหม่
สมัชชาสุ ขภาพจังหวัด
สงขลา

1111

มนสิ ชา พูลสวัสดิ์

MA0014 อัญชลี สุใจคา
1111

ชาคริ ต โภชะเรื อง

mpoolsawat@unicef.org

anchalee4811@gmail.com
kahlao@gmail.com

ลำดับที่

ที่

ควำมเห็น

หน่ วยงำน

รหัส

ชื่ อสกุล

- คนพิการและคนดูแล ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการดูแลสุขภาพและ
ป้องกันโรค เนื่องจากไม่มีเครื่ องมือสื่ อสาร เช่นโทรศัพท์ หรื อโทรทัศน์ และสื่ อ
บางอย่างก็ไม่เหมาะสมกับความพิการบางด้าน เช่น คนพิการทางหู ไม่สามารถ
รับข้อมูลข่าวสารได้ หากสื่ อมาทางหอกระจายข่าว
- แรงงานต่างด้าว ในจังหวัดหนองบัวลาภู มีประมาณ ๗๐๐ คน (ที่จดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมาย) แม้จะทาบัตรประกันสุ ขภาพไปแล้ว ก็ยงั เข้าไม่ถึงการ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะด้านสิ่ งแวดล้อม การเข้าถึงบริ การ และการสื่ อสาร (ประเด็น
ถกแถลงทั้งสามข้อของสมัชชาชาติ ครั้งที่ ๑๔)
- คนเปราะบางกว่า ๓,๐๐๐ รายในจังหวัดหนองบัวลาภู ที่สานักงานพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ดูแล
- และกลุ่มเหล่านี้ ก็เข้าถึงการลงทะเบียนจองวัคซีนได้ยาก
สานักงานสาธารณสุ ข
133

124

จังหวัดหนองบัวลาภู

MA0071 น.ส.วรางคณา อินทโลหิต

ข้ อมูลติดต่ อ

warangkana4268@gmail.co
m

ลำดับที่

ควำมเห็น

ที่

หน่ วยงำน

รหัส

ชื่ อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

2.1 กลุ่มผูส้ ู งอายุ และกลุ่มป่ วยด้วยโรคเรื้ อรัง จัดบริ การส่ งยาไปที่บา้ น
2.2 กลุ่มผูป้ ่ วยที่ติดเตียง หรื อผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย ให้ญาติไปรับอุปกรณ์ หรื อยา
แทน
2.3 กรณี อุบตั ิเหตุ ฉุ กเฉิ น คลอด สามารถเข้ารับบริ การได้ โดยไม่คานึ งถึงสิ ทธิ
การรักษาแบบไหน
2.4 กลุ่มผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง/อื่นๆ ที่มีการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลต่างจังหวัด
มีการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเบื้องต้นแล้วมีการส่ งข้อมูลให้โรงพยาบาลที่ดูแล
ได้รับทราบและวางแผนการรักษาร่ วมกันแพทย์โรงพยาบาลในพื้นที่
2.5 ครอบครัว ชุมชน ที่มีผตู้ ิดเชื้ อโควิด-19รายใหม่จะมีการดาเนิ นงานตามแนว
ทางการสอบสวนโรคแบบมีส่วนร่ วมเพือ่ ให้ชุมชนปลอดภัยและกลับมาใช้ชิวิต
ตามปกติให้เร็ วที่สุด
เครื อข่ายสมัชชาสุ ขภาพ
134

125

135

-มีปัญหาในกลุ่มแรงงานต่างชาติที่เข้ามาประกอบอาชีพก่อสร้างในพื้นที่ ไม่ให้ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอานาจเจริ ญ
126 ความร่ วมมือในการสารวจข้อมูลด้านสุ ขภาพ

136

127 ต่างด้าว. หลบหนี เข้าประเทศควรมีการจัดการที่ดี่กว่าทุกวันนี้

137

128 ไม่พบ

จังหวัดน่าน

กองทุนที่ดินทากินโป่ งน้ า
ร้ อน. จันทบุรี
สถาบันบริ หารจัดการ
ธนาคารที่ดิน

MA0026 นภาพร มหายศนันท์

ninenapa2508@gmail.com

MA0073 นภัทร งามเถื่อน

napat1963350@gmail.com

จาเป็ น

อาไพ. ไชยเชตุ

aumphai50727@gmail.com

1111

สุ วรรณา บุญกล่า

suwanna.b@labai.or.th

ลำดับที่

ที่

ควำมเห็น

หน่ วยงำน

รหัส

ชื่ อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

คนลาวที่มาตั้งหมู่บา้ นถิ่นฐานในจังหวัด ไม่มีทะเบียนไม่มีสิทธิ ใด ๆในการรับ
บริ การสุขภาพ
คนลาวที่มาแต่งงานกับคนไทย เป็ นสามีหรื อภรรยา เข้ามาประเทศแบบไม่ถูก
กฎหมาย มีปัญหาเรื่ องค่าใช้จ่ายกรณี เจ็บป่ วย และคลอดบุตร
คนไทยที่อยูใ่ นประเทศไทย แต่ไม่มีเอกสารทางทะเบียน ไม่สามารถเข้าถึง
บริ การสุขภาพได้
คนลาวลักลอบเดินทางเข้ามาทางานในประเทศไทย ไม่มีพาสปอร์ ต ไม่มี MOU
ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังไม่สามารถพบแพทย์ได้
ผูส้ ูงอายุไม่สามารถดาเนิ นกิจกรรมชมรมได้
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129 ผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาสไม่สามารถเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัด
มุกดาหาร

MA0044 นายชุมพล อาจวิชยั

chumpol_ard@yahoo.com

ลำดับที่

141
142

ที่

ควำมเห็น

หน่ วยงำน

รหัส

ชื่ อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

ไม่มีสถานที่กกั กันในชุมชนที่มีระบบเพือ่ รองรับผูท้ ี่มาจากพื้นที่เสี่ ยง
- กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง กลุ่มผูป้ ่ วยอื่นๆ ไม่ได้รับการบริ การที่
ต่อเนื่อง มีผลต่อสุ ขภาพ เช่น ผูป้ ่ วยโรคเอดส์ที่ได้รับยาไม่ต่อเนื่อง ทาให้เกิด
การดื้อยา และต้องเปิ ดเผยข้อมูลเพราะการต้องส่ งยาทางไปรษณี ยห์ รื อผ่านทาง
อสม.
- ปัญหาด้านสุ ขภาพจิต ภาวะเครี ยด จากการต้องระวังตัวเองตลอดเวลา หรื อ
การถูกตีตราของสังคม
- ความไม่ชดั เจนในข้อมูล ข่าวสาร การสื่ อสาร ข้อเท็จจริ ง ในการปฏิบตั ิตน
การรักษา และวัคซี น
130 - กลุ่มเฉพาะ เช่นกลุ่มเพศทางเลือก ยังขาดการดูแล สร้างความเข้าใจ

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดลพบุรี MA0052 กาสัก เต๊ะขันหมาก

mim_60439@hotmail.com

131 ไม่พบปั ญหา

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัด
สระแก้ว

jakkaphu@buu.ac.th

MA0063 จักรพันธ์ นาน่วม

ลำดับที่

143

ที่

ควำมเห็น

หน่ วยงำน

แนวทางการทางานร่ วมกันของหน่ วยงานภาครัฐ กับ ภาคประชาชน “พลัง
พลเมืองตื่นรู ้กบั สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19” ทุกคนมีความ
ตระหนักรู้ถึงปัญหาการแพร่ ระบาดโรคโควิดมาก บางครั้งยังมีสมาชิกใน
ครอบครัวเกิดความวิตกกังวลมากเกินไป อาจจะทาให้เกิดเป็ นโรคจิต โรค
ประสาทตามมาก็ได้ หากพลังพลเมืองไม่เข้าไปช่วยกันดูแลให้กาลังใจ
นอกจากนั้น พลังพลเมืองพื้นที่จะต้องช่วยกันเฝ้าระวังบุคคลต่างๆ เดิน
ทางเข้าออกชุมชน แม้แต่คนในชุมชนเองไปอาศัยอยูท่ ี่อื่นแล้ว เมื่อเดินทางกลับ
เข้ามาแล้วจะต้องควบคุมทาความเข้าใจกับสมาชิกชุมชนรายนั้นให้เข้าใจ เพือ่
ปฏิบตั ิตามกฎกติกาของรัฐและชุมชนอย่างเคร่ งครัด หากสมาชิกไม่เชื่อฟังพลัง
พลเมืองต้องมีส่วนร่ วมกับหน่ วยงานภาครัฐต่างๆ เข้าไปปฏิบตั ิบงั คับใช้
ระเบียบอย่างชัดเจนเพือ่ ประโยชน์คนส่ วนรวมของชุมชนนั้น
แนวทางการทางานร่ วมกันของหน่ วยงานภาครัฐ กับ ภาคประชาชน “พลัง
พลเมืองตื่นรู ้กบั สถานการณ์ภยั ธรรมชาติ และพิบตั ิภยั ” เนื่องจากภัยธรรมชาติ
และพิบตั ิภยั เป็ นเรื่ อง หรื อสิ่ งที่เกิดขึ้นมาเร่ งด่วนมาก ดังนั้นพลังพลเมืองเป็ น
ส่ วนสาคัญจะต้องคิดสร้างองค์กรการกุศลต่างๆ ระดมทุนสารองไว้ให้บริ การ
ในพื้นที่เพือ่ ให้ความช่วยเหลือบริ การประชาชนอย่างเร่ งด่วน ยังสามารถทางาน
ได้เร็ วกว่าหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย และทาให้เกิดการคุมครองสุ ขภาพกายและ สมัชชาสุขภาพจังหวัด
บุรีรัมย์
132 สุ ขภาพจิตประชาชน

รหัส

ชื่ อสกุล

MA0028 ธงชัย สี โสภณ

ข้ อมูลติดต่ อ

seksit.dk@bru.ac.th

ลำดับที่

144

ที่

ควำมเห็น

จากที่เลขาฯผูด้ าเนิ นการประชุมเสนอข้อมูล WHO นาเสนอแนวคิดการเข้าถึงบริ การ
สุ ขภาพของประชาชน มีดา้ นภูมิศาสตร์ ด้านการเงิน ด้านวัฒนธรรม และด้านหน้าที่
สาหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอเชื่ อมโยงสู่ ประเด็นประเพณี วฒั นธรรม จากที่ WHO ได้แถลง
ก็จะมีเรื่ องของวัฒนธรรม ก็จะเป็ นผลกระทบที่จะเข้าสู่ ขอ้ ถกแถลงในหัวข้อที่ 2 เราพบ
ปัญหาของกลุ่มคนที่มีความเสี่ ยงทั้งคนที่มีสญ
ั ชาติไทยและไม่มีสญ
ั ชาติไทย ผมมองว่าใน
เรื่ องของร่ วมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี ที่ผา่ นมาจะมีท้ งั คนไทยและคนที่ไม่มีสญ
ั ชาติ
ไทยได้ร่วมกันทากิจกรรมร่ วมกัน ตัวอย่างเช่นประเพณี ปอยส่างลองที่ผา่ นมา ก็ทาให้เกิด
การหวาดวิตกว่าการรวมตัวกันจานวนมากอย่างนี้ จะทาให้มีความเสี่ ยงต่อการแพร่ เชื้อโควิด
แต่ผทู ้ ี่จดั งานปอยส่ างลอง (การบวชสามเณรหรื อบวชลูกแก้ว)ก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะ
ป้องกันและให้ทุกคนได้ปฏิบตั ิตามข้อแนะนา มาตรการควบคุม ป้ องกันการระบาดของโค
วิด 19 ของทางราชการ มาถึงวันนี้ กผ็ า่ นมาพอสมควรแล้วก็ไม่พบว่ามีผตู ้ ิดเชื้อจาก
กิจกรรมดังกล่าว
-ประเด็นหลักๆ คือเรื่ องภาษาชาติพนั ธุ์ เป็ นอุปสรรค์ และมีงานของ สสส. หลายตัวที่ทา
เรื่ องล่ามภาษาชาติพนั ธุ์โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลปางมะผ้าและเครื อข่าย ตรงนี้ ช่วยได้มาก
ในเรื่ องของการเข้าถึงสิ ทธิ์ และโควิด 19 ตรงนี้ เป็ นประเด็นเฉพาะของกลุ่มประชากรของ
แม่ฮ่องสอน อาจจะไม่อยูใ่ นข้อถกแถลง แต่เป็ นลักษณะเฉพาะของบริ บทพื้นที่ ประเด็น
แรกคือความเข้าใจของกลุ่มพี่นอ้ งชาติพนั ธ์ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุ 40 ขึ้นไป เป็ นกลุ่มที่ไม่
ค่อยได้เรี ยนหนังสื อ เป็ นกลุ่มที่มีความตระหนก ตื่นกลัว หรื อได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่
ผิดพลาดบ้าง เพราะฉะนั้นเราควรมีกลไกในการแปลภาษา หรื อ ล่าม ซึ่ งเรามีการทากัน
มาอยูเ่ รื่ อยๆ ในเรื่ องของการเป็ นสื่ อบุคคล วิทยุ ที่เป็ นภาษาชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ สปอต ที่เราก็ทา
133 กันอยู่ แต่ว่าอาจจะไม่ได้ผลักดันเป็ นนโยบายใหญ่ แต่ในลักษณะของการปฏิบตั ิการเราทา

หน่ วยงำน

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รหัส

MA0045

ชื่ อสกุล

ทวีวรรณ สัมพันธสิ ทธิ์

ข้ อมูลติดต่ อ

taweewanyui@gmail.com

145

ที่ กลุ่มคนที่มีความเสี่ ยงในการเข้าถึงบริควำมเห็
หน่ วยงำน
รหัส
ชื่ อสกุล
การสุ ขนภาพ บางกลุ่มที่อาจยังไม่สามารถ
เข้าถึงได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เช่น กลุ่มเปราะบาง คือ กลุ่มผูส้ ูงอายุติดบ้านติดเตียง
กลุ่มผูป้ ่ วยติดเตียง เด็กเยาวชนที่ได้รับการเข้าถึงการให้บริ การสุ ขภาพน้อยกว่า
กลุ่มอื่น ๆ ทั้งนี้ยงั รวมถึงกลุ่มคนที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทย ทั้งกลุ่มแรงงานต่างด้าว
และพระสงฆ์ อันมาจากข้อจากัดในการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพในระบบ
ประกันสังคม การรับบริ การที่โรงพยาบาล รวมถึงข้อจากัดที่ส่งผลต่อการเข้าถึง
บริ การสุขภาพที่สืบเนื่องมาจากมาตรการของรัฐ การย้ายสิ ทธิ์ การรักษาเป็ นต้น
รวมถึงกลุ่มคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ ยง ยังขาดข้อมูลข่าวสารความรู้ และไม่
สนใจข้อมูลในการเข้ารับการบริ การ ขาดกระบวนการคัดกรอง นามาสู่ การแพร่
ระบาดของโรค
จังหวัดลาพูน ยังพบว่า ในความเสี่ ยงด้านภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
ชนบทในรอบนอกจากการเกิดพายุฤดูร้อนที่ผ่านมา ส่ งผลให้เกิดไฟฟ้าดับ
หลายพื้นที่ ผูป้ ่ วยติดเตียงที่อาศัยรักษาตัวในบ้าน ขาดไฟฟ้าสาหรับการผลิต
ออกซิเจน
ในแง่มุมของสถานพยาบาล โดยบุคลากรทางการแพทย์ ได้ให้ขอ้ มูลอีกทางหนึ่ง
ว่า ที่ผ่านมา จังหวัดลาพูนยังไม่พบปัญหากลุ่มคนที่ไม่เข้าถึงบริ การสุขภาพ ทุก
คนที่มีความเสี่ ยงสามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองและมีการเฝ้าระวังในแต่ละ
พื้นที่ เนื่องจาก ในภาวะวิกฤต เช่น โควิด -19 ระบาด ทุกภาคส่วนและทุก
สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดลาพูน MA0054 วันเพ็ญ พริ นทรากูล
134 หน่วยงานสาธารณสุข จะระดมกาลังเจ้าหน้าที่ในการดาเนิ นงานและให้
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กนอ. มีการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกตลอดเวลา จึงอาจมีความเสี่ ยง การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
135 จากบุคคลภายนอกได้

ลำดับที่

AA0060 . นิภาวรรณ

ข้ อมูลติดต่ อ

printra@yahoo.com

3. ท่ านคิดว่าทางเลือกในการเข้ าถึงบริการสุขภาพในภาวะวิกฤตเพือการคุ้มครองคนทุกกลุ่ม ควรเป็ นอย่างไร
ความเห็น
ลําดับที ที
หน่ วยงาน
2

1

สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุ ขได้อย่างรวดเร็ว

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

กรมพลศึกษา กระทรวง
การท่องเทียวและกีฬา

MP0059 วนิดา พันธ์สอาด

สํานักงานเลขาธิ การสภา
การศึกษา

sirikarn.keawkongthong@g
MP0051 นางสาวสิ ริกานต์ แก้วคงทอง mail.com

บจก.ไปรษณียไ์ ทย (สส.)

AA0019 นายณัฏฐพัชร มิกขุนทด

Nutthaphat.mi@thailandpost.com

สํานักงาน ก.พ.

AA0083 ศิริชยั เอียมละออ

sirichai@ocsc.go.th

สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

MP0067 นิธิราช จิตร์ ภริ มย์ศรี

jnithiraj@hotmail.com

เครื อข่ายสมัชชาจังหวัด
สมุทรปราการ

MA0060 นางสาวอังคณา ขาวเผือก

kang478@hotmail.co.th

MA0061 นางสาวกิตติยา ประโยตัง

Prayothangkittiya@gemsil.c
om

phansard_s@hotmail.com

ทีผ่านในต่างจังหวัดค่อนข้างทํางานได้ดี คือ การมีกลุ่ม อสม. การดําเนินงาน
ของกลุ่ม อสม. เป็ นไปในกลุ่มเล็ก และสามารถเคลือนตัวได้ไว เข้าถึงประชาชน
ได้ไว และถ้ามีการบริ หารจัดการทีดีก็จะสามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่ม

9

5

Application เพือใช้ในการเตือนภัยต่าง ๆ ควรใช้ได้จริ ง และมีขอ้ มูลทีซิงค์ถึงกัน
สําคัญคือ ข้อมูลควรมีความน่าเชือถือ และมีการบริ การทีจุดเดียว
ความเท่าเทียม
เห็นว่าในภาวะวิกฤต เช่น การแพร่ ระบาดของโควิค19 หน่วยตรวจคัดกรอง
เคลือนทีเร็วควรมีบทบาทและจํานวนมากกว่านี เพือให้เข้าถึงบุคคลได้อย่าง
ทัวถึงและรวดเร็ว โดยปราศจากเงือนไข
ควรมีการนําบริ การสุ ขภาพลงไปสู่ระดับชุมชนให้มากขึน เช่น การให้การรักษา
ผูป้ ่ วยถึงบ้านพัก เป็ นต้น

10

6

ออกหน่วยเคลือนทีไปในชุมชนโดยการจัดสรรค์วนั เวลา

11

7

ควรมีการเปิ ดตรวจได้ฟรี ทุกทีทุกสิ ทธิ

3
7

2
3

8

4

เทศบาลตําบลบางเมือง

ลําดับที

ที

12

8

13

14
15

9

ความเห็น

ให้หน่วยงานท้องถินและภาคประชาชนลงพืนทีช่วยเหลือให้มากกว่านี
ให้เข้าถึงหน่วยบริ การทีอยูใ่ กล้ทีสุด หรื อให้มีหน่วยบริ การเคลือนทีในการ
วิเคราะห์ สังเกตเบืองต้น งดการเดินทางซึงอาจแพร่ เชือให้ผอู้ ืนได้

หน่ วยงาน

ศูนย์ประสานงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ประชาชนจังหวัด
สมุทรปราการ
สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

รหัส

1111

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

นกเอียง กิมยงค์

สํานักงานปลัดกระทรวง
MP0066 แรงงาน

การเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ ต้องปรับเป็ นเราต้องเข้าหากลุ่มทีด้อยโอกาสต่าง ๆ
เพราะกลุ่มคนเหล่านีไม่พร้อม ต้องจัดลําดับความเร่ งด่วน ความเสี ยง และจัดทํา
แผน โครงการ/กิ จกรรมให้สอดคล้องกับความเสี ยง และความเร่ งด่วน โดยจัดทํา สํานักงานคลังจังหวัด
อุดรธานี
MA0089 นางสาวบุพผา อินทรสูตร
10 เป็ นแผนระยะสัน ปานกลาง และระยาว
มีช่องทางติดต่อ หลากหลายช่องทาง โทรศัพท์บา้ น / มือถือ การสื อสารไปถึง
หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน MA0045 บัณฑิต นิลอุดมศักดิ
11 อสม.

teerakunpisut12@gmail.com

Buppa_i@cgd.go.th
koonohm@yahoo.com

ลําดับที

16
17

น
ที แม้ประเทศไทย จะมีระบบหลักประกัความเห็
หน่ วยงาน
นสุ ขภาพครอบคลุ
มประชากรกลุ่มต่าง ๆ
นัน แต่อย่างไรก็ตามประเด็นการเข้าถึงสิ ทธิดา้ นสุขภาพยังคงเป็ นปัญหาสําคัญ
ซึ งแผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ฉบับที ๔
ได้ระบุประเด็นดังกล่าวไว้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิงการเข้าถึงบริ การ
สุขภาพของกลุ่มเปราะบาง อาทิ กลุ่มแรงงานต่างด้าว กลุ่มชาติพนั ธ์ ผูไ้ ร้รัฐ ไร้
สัญชาติ และผูแ้ สวงหาทีพักพิงในเขตเมือง ซึงได้มีขอ้ เสนอแนะให้รัฐควรมีการ
เร่ งประชาสัมพันธ์ให้ทุกกลุ่มตระหนักถึงความสําคัญของการมีบตั รประจําตัว
ประชาชนและจัดมาตรการเชิงรุ ก หรื อการออกหน่วยเคลือนทีให้ความรู้เกียวกับ
ขันตอนและการออกเอกสารหลักฐานทีต้องใช้ในการขอมีสถานะ/บัตร
ประจําตัวประชาชน ในภาษาทีผูม้ ีสิทธิยนคํ
ื าขอสามารถเข้าใจได้โดยง่าย
เพือให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้เข้าถึงสิ ทธิดา้ นสุขภาพอย่างทัวถึงและเป็ น
ธรรม และยังควรจัดให้มีลา่ มชุมชนทีผ่านการฝึ กอบรมกับกระทรวงสาธารณสุข
เพือสื อสารด้านสาธารณสุ ขกับประชาชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ แรงงานต่างด้าว และผูท้ ี
ไม่สามารถสื อสารภาษาไทยได้ เป็ นต้น ตลอดจนการพัฒนาข้อมูลข่าวสาร โดย
การจัดทําข้อมูลสารสนเทศประกันสุขภาพร่ วมกัน และควรมีการกฎหมาย
รองรับการพัฒนาฐานข้อมูล และจัดการสารสนเทศระบบบริ การสุ ขภาพ เพือ
เป็ นศูนย์กลางบริ หารจัดการสุขภาพในทุกระบบ
นอกจากนี กลุ่มคนพิการซึงมีขอ้ จํากัดในการเข้าถึงสิ ทธิ สวัสดิการ และใช้
กรมคุม้ ครองสิ ทธิ และ
12 ประโยชน์จากสิ งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ โดยเฉพาะคนพิการใน เสรี ภาพ
ได้รับบริ การจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมและทัวถึง จัดหาสิ งทีดีและคุม้ ค่าให้
ควบคุมมลพิษ2
13 ประชาชน โดนไม่คาํ นึกถึงผลประโยชน์

รหัส

1111

ชื อสกุล

นาวศิวพร เรื องศริ ยานนท์

AA0058 วริ ศรา ทองคํา

ข้ อมูลติดต่ อ

◌ืnhr.plan@gmail.com
Ink.waris@gmail.com

ลําดับที

ที

ความเห็น

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

ทางเลือกในการเข้าถึงบริ การในภาวะวิกฤตควรจัดแบ่งชุดของการบริ การตาม
สาขา หรื อ กลุ่ม สาขาให้ชดั เจน รวมถึงการมีช่องทางพิเศษเพือการแก้ไขปั ญหา
ความไม่เท่าเทียมของการเข้าถึงบริ การ
การตรวจสอบและขึนทะเบียน เพือการกํากับติดตามประสานการเข้าถึงบริ การ
ในกรณี เร่ งด่วน อสม. น่าจะเป็ นคนรวบรวมและส่งต่อไปยัง รพ.สต ในพืนที
สําหรับในขันแรก ทุกคนควรเข้าถึงระบบบริ การสุ ขภาพทีใกล้ตวั ทีสุ ด คือ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล การสร้างเครื อข่ายในชุมชนทีเข้มแข็ง เช่น
อสม.ทีเข้มแข็ง ผูน้ าํ ชุมชน ผูน้ าํ ด้านสุ ขภาพทีเข้มแข็ง คนเหล่านีจะเป็ นกําลัง
สําคัญในการดูแลคนชุมชนได้อย่างทัวถึง ทุกคน ทุกกลุ่ม
ให้สิทธิ เสมอภาคทุกภาคส่ วนไม่ควรแยกแยะควรให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ
18
19
20

14
15 การเข้าถึงบุคลากรทางโทรศัพท์ หรื อไลน์ หรื อช่องทางอืนๆ
ทุกคนต้องได้รับการรักษาทีทันท่วงที ผูม้ ีความเสี ยงต้อวได้รับการตรวจอย่าง
16 รวดเร็วทีสุด

21

17 ต้องเสมอหน้าเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบตั ิ

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดแพร่
กระทรวงสาธารณสุ ข
สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน
กลุ่มคนงานหญิงเพือความ
ยุติธรรม

MA0041 นายสุ วทิ ย์ สมบัติ
111

นางกฤษดา แสวงดี

MP0063 นพมาศ. บัววิชยั ศิลป์
1111

ศุกาญจน์ตา สุ ขไผ่ตา

suvit6857@gmail.com
Ksawaengdee@gmail.com
Noppamass @energy.go.th
Sookpaita@gmail.com

ลําดับที

22

ที

ความเห็น

หน่ วยงาน

3.1 การบริ การเชิ งรุ ก โดยอาสาสมัครเพือให้ความรู ้ดา้ นการดูแแแแลสุขภาพ
การป้องกันโรค เพือให้บริ การด้านสุ ขภาพอยางทัวถึง
3.2 การทบทวนหลักประกันต่างๆในกองทุนให้ครอบคลุมการดูแลผูป้ ่ วยทังมิติ
ทางกาย ใจ ทางปั ญญา ทางสังคม ไม่จาํ กัดเฉพาะด้านสุขภาพเท่านันซึงมี
ขอบเขตค่อนข้างแคบไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทีเป็ นจริ ง
3.3 วางแผนการดูแลช่วยเหลือโดยคํานึงถึงบริ บทของชุมชนและสังคมเพือการ
ตอบสนองได้ตรงจุด
3.4 การให้สวัสดิการกองทุนต่างๆ ควรแก้ไขกฎระเบียบเพือนํากองทุนมาใช้ใน เครื อข่ายสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดนครสวรรค์
18 การดูแลผูป้ ่ วยในภาวะโรคระบาด

24

- ควรมีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบเชือมต่อกันตังแต่นโยบาย การวางแผน
ฐานข้อมูล การผลักดันขับเคลือนนโยบายสู่ การปฏิบตั ิ การติดตามประเมินผล
โดยการมีส่วนร่ วมทังจากภาครัฐ เอกชน ชุมชนและประชาชน
- สําหรับทางเลือก ควรมีทงช่
ั องทางสําหรับผูใ้ ช้บริ การสุ ขภาพทีมีช่องทาง
ให้บริ การหลากหลายขึน เพือเป็ นทางเลือกในการปฏิบตั ิ ทังแบบเดิม (ตังรับ) ที
ให้บริ การในสถานบริ การ และควรมีแบบเชิงรุ ก ในการออกไปให้บริ การใน
กลุ่มคนทีขาดโอกาสในการเข้าถึง โดยการนําเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมในการ
ช่วยเหลือและให้บริ การต่างๆ เข้ามาร่ วมด้วย เช่น บริ การทางไกล การใช้
application ทังในการติดตามและการสื อสารต่างๆ ตลอดจนให้ภาคเอกชนและ
สํานักงานการวิจยั แห่ งชาติ
19 ชุมชน เข้ามามีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือเพือให้เกิดการเข้าถึง
มีทงเด็
ั กและผูใ้ หญ่โดยมากจะเป็ นคนต่างจังหวัดทีเข้ามาทํางานอยูใ่ นชุมชนของ สวัสดิการชุมขนตําบลบาง
ปลา
20 เราและเกิดการกลุ่มเสี ยงทีอยูใ่ นกลุ่มผูต้ ิดเชือโดนกักตัว

25

21 ทุกคนควรได้รับหมดไม่วา่ จะอยูต่ ่างถินก้อตาม

23

สภาองค์กรชุมชนตําบล
บางพึง

รหัส

ชื อสกุล

MA032 รวีวรรณ ตันสุ วฒั น์

ข้ อมูลติดต่ อ

kakk22tan@hotmail.com

นางสาวธรรมภรณ์ ประภาสะ
MK0059 วัต
thammaporn.p@nrct.go.th
1111

จําเนียร.ไวย์ชาตา

spkk2556@gmail.com

MA0060 นส.วิภาดา มีเจริ ญ

spkk2556@gmail.com

ลําดับที

ที

ความเห็น

หน่ วยงาน

1.เพิมช่องทางบริ การ ใช้ กลุ่ม องค์กร เครื อข่าย ในชุมชน ช่วยการให้ความรู้
ปรึ กษา แนะแนว ข้อมูลเพือให้ประชาชนเข้าถึงได้
2.เพิมการประชาสัมพันธ์ คัดกรองการสือสารข้อมูลทีถูกต้อง จากท้องที ท้องถิน
ให้เข้าถึงประชาชน เพือไม่ให้รับข้อมูลทีไม่ถูกต้อง บิดเบือนจากความเป็ นจริ ง
3. พชต., พชอ. (กลไกระดับพืนที) ทีเป็ นกลไกการทํางานของทุกภาคส่วน
อัพเดทสถานการณ์ให้ประชาชนรับรู้ และควร (จัดสรรงบประมาณ) ในการ
มูลนิธิศูนย์ประสานงาน จ.
ทํางานให้เป็ นระบบ อย่างจริ งจัง
ระยอง (ศปจ.ระยอง)/
26
27

28

29
30
31
32

22
23 ต้องบูรณาการร่ วมกัน
- ควรมีการจัดสิ งอํานวยความสะดวกทีคนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ อาทิ
ข้อมูลข่าวสาร
การจัดบริ การ สถานทีการรักษา การให้บริ การ telemedicine
24
ช่องทาง Online เป็ นช่องทางหนึงทีสามารถทําได้ในการนัดการรักษา หรื อแจ้ง
อาการขณะป่ วย แต่อาจติดขัดกับกลุ่มผูส้ ู งอายุ ทียังใช้งาน Online ไม่คล่อง
25 หรื อไม่เป็ นเลย

สมัชชาสุ ขภาพ จ.ระยอง

26 มีระบบนัดเป็ นคิวติดต่อนัดวันโดยไม่ตอ้ งไปนังรอ
ควรบริ การเชิ งรุ ก โดยให้แหล่งบริ การใกล้ตงซ้
ั ◌ุมตรวจและฉี ดวัคซี นตาม
27 หมู่บา้ นหรื อแหล่งชุมชน
28 เชิงรุ ก

เทศบาลตําบลนามะเฟื อง

สาธารณสุ ข

รหัส

ชื อสกุล

MA0050
ระยอง นายสุ ทธิธรรม เลขวิวฒั น์
1111

ธีระชาติ จงอุดมศีล

ข้ อมูลติดต่ อ

lakavivat.auan09@gmail.co
m
kanglove478@gmail.com

กรมส่ งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ

www.dep.policy@gmail.co
MP0002 นางพัชรมณฑ์ ปิ ติปัญญากุล m

สํานักสื อสารความเสี ยง
และพัฒนาพฤติกรรม
สุ ขภาพ กรมควบคุมโรค

AA0055 นางสาวอลีนา บัวสด

aleena.phssru@gmail.com

MA0071 อารมย์จิตร์ ดารี ย?

Nuk_tungpong@hotmail.co
m

เลิฟแคร์

1111

เจนจิรา แก้วมูล

jibjan.5263@gmail.com

ANS Audit

1111

ปวีณ์ศยา ยัคลา

Paveesaya@gmail.com

33
34

ความเห็น
หน่ วยงาน
ควรเป็ นการช่วยกันมากกว่าปฏิเสธเพราะในสถานะการปัจจุบนั ทีเราเห็นมักจะ
มีปัญหาเรื องการเลือกรักษาของโรงพยาบาลเราควรทีจะเปิ ดเสรี ในการเข้าถึง
สภาองค์กรชุมชนตําบลบาง
นําผึง
29 บริ การสุขภาพ
หจก.เภตรา
30 เข้าถึงได้งาย

35

31 ทางเครื องมือ social ต่างๆ ทีเหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมาย

ลําดับที

ที

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)

รหัส

1111

ชื อสกุล

นางสาวพิกุลแก้ว แจ้งจร

MA0060 ธนาทร เขมวรัตถ์

1111

น.ส.ณัฐฐิญา ภู่ริยะพันธ์

ข้ อมูลติดต่ อ

spkk2556@gmail.com
spkk2556@gmail.com

natthiya@bedo.or.th

AA0067 ผาณิ ตา โกมลมาลย์

phanita.k@nvi.go.th

37

การจัดบริ การสุ ขภาพแบบบูรณาการ โดยมีหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลักเป็ น
ศูนย์กลางการบริ หารจัดการ ซึงอาจกําหนดให้มีหลายหน่วยงานเป็ นหลักในการ
รับผิดชอบในแต่ละเรื อง แต่ละประเด็น และเป็ นจุดประสานงานกับหน่วยงาน
ย่อย ภาคเอกชน มูลนิ ธิต่าง ๆ เพือให้สามารถจัดบริ การสุ ขภาพได้อย่างทัวถึง
สถาบันวัคซีนแห่ งชาติ
32 ครอบคลุม ไม่ซอ้ นทับกัน
ควรมีระบบประกันสุ ขภาพและสถานพยาบาลทีให้บริ การได้กบั คนทุกกลุ่ม
และควรให้โรงพยาบาลเอกชน รองรับบุคลากรของรัฐได้ดว้ ยเพือลดภาระการ
กรมทรัพยากรนําบาดาล
33 ให้บริ การทีมากเกินไป ของโรงพยาบาลรัฐ

MP0021 นางสาวดารา ติบเตปิ น

dara.c@dgr.mail.go.th

38

1)การกําหนดสถานบริ การแห่งใดแห่งหนึงรับผูป้ ่ วยหรื อรองรับโควิดโดยตรง
34 2)ควรต้องมีสถานพยาบาลทีรับผูป้ ่ วยปกติแล้วมีมาตรการควบคุม้ เข้ม

MA0053 นางสาวศิริพร ปัญญาเสน

Siripornd2506@gmail.com

36

สมาคมส่ งเสริ มการพัฒนา
สตรี และเยาวชนลําปาง

ลําดับที

39

ความเห็
น ฐ ในการเป็ นกลไกทีมี
ที - ภาคประชาสังคมควรมีบทบาทในการช่
หน่ วยงาน
วยภาครั
ประสิ ทธิภาพแต่ตอ้ งออกแบบให้ดี เพราะถ้าไม่ออกแบบให้ดีจะเกิดความ
โกลาหล
- ผูน้ าํ ชุมชน ท้องถิน ควรมีการประเมินพืนทีความเสี ยงในชุมชน เช่น ร้านค้า
บ่อนไก่ เพือลดจํานวนผูม้ ีความเสี ยง
- ควรมีเวทีในการพูดคุยเรื องนีอีกในวงทีใหญ่ขึน ด้วยสถานการณ์จะยิงทวีความ
รุ นแรงขึนเรื อย ๆ อาจจะต้องขยายวงในการคุยในระดับจังหวัดมากขึน ชวนคน
ทีมีผลกับการจัดการทีมากกว่านีเพือเตรี ยมพร้อมรองรับเรื องทีต้องจัดการมากขึน
รวมกําลังพลให้มากกว่านี
- ต้องมีการตังเป้าระดับจังหวัด และต้องมีการออกแบบว่าจะฉีดวัคซีนอย่างไร
รวมถึงจะทําอย่างไรให้คนทียังไม่ตดั สิ นใจว่าจะฉี ดวัคซีน/ ไม่สะดวกทีจะ
เดินทางไปฉี ดวัคซี น เช่น คนสูงอายุ
- สนับสนุนให้ขา้ ราชการสาธารณสุขทีเกษียณแล้วเข้ามาช่วยเสริ มกําลังได้
เพราะเป็ นกลุ่มคนทีมีศกั ยภาพ อาจต้องประสานงานดูตอนนีได้ประชาสัมพันธ์
ไปแล้ว
- รณรงค์เรื องวินยั ให้กบั คนไทย ในการใส่หน้ากากอนามัย เป็ นเรื องทีต้อง
รณรงค์การเว้นระยะห่าง และการใส่หน้ากากโดยเฉพาะเจ้าหน้าทีภาครัฐต้อง
เป็ นตัวอย่างทีดี
สมัชชาสุ ขภาพจังหวัด
นครปฐม
35

40

จัดให้มีนโยบายความเสมอภาค เท่าเทียมด้านสาธารณสุข และให้สามารถเดิน
ทางเข้ารับบริ การได้ ในกรณี มีการ Lockdown 100% รวมถึงทําให้เกิดความ
36 เข้าใจในสิ ทธิ การเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ

41

37 รักษาได้ทุกโรงพยาบาล

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

phakamaslookkad@gmail.co
MA0019 รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุ วรรณ m

สมาคมวางแผนครอบครัว
แห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี นค
ริ นทราบรมราชชนนี

สมาคมวางแผนครอบครัว
แห่ งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี นค
MS0077 ริ นทราบรมราชชนนี

a.ppatbkk@gmail.com/
planning@ppat.or.th

สภาองค์กรชุมชนเทศบาล
เมืองลัดหลวง

MA0060 นายอํานาจ ปรี ชาศิลป์

spkk2556@gmail.com

ลําดับที
42
43
44

ความเห็น
อสม.ประจําชุมชน เข้าไปเคาะหน้าบ้าน เพือทําการวัดไข้ และทําการอธิ บายการ
38 ปฏิบตั ิในภาวะวิกฤตโควิด
อสม.ต้องเดินเคาะประตูบา้ นเพือการแนะนําป้องกันการเกิดโรคโควิดและ
39 รณรงค์สวมใส่ หน้ากากล้างมือบ่อยๆประชาสัมพันธ์ให้ฉีดวัคซีน
40 ให้ทุกคนสามารถเข้ารับการคัดกรองโรคโควิด-19ได้โดยไม่มีเงือนไข
ที

45

41 การได้รับวัคซี นทุกคนทุกกลุ่ม

46
47

42 การตรวจสุขภาพและเศรษฐกิจ
43 รักษาฟรี ทุกคน

48
49

52

44 ควรทําความเข้าใจกับนายจ้างให้มีการตรวจสุ ขภาพของคนงาน
45 อยูห่ ่างมันล้างมือบ่อยปิ ดแมสกินร้อนช้อนไทยช้อนใครส่วนตัว
มีชุดตรวจโรคทีสามารถตรวจคนในครอบครัวทีบ้าน เองได้ จัดหาหน้ากาก
อนามัย แอลกอฮอ ให้เพียงพอทัวถึง และเครื องอุปโภคบริ โภค เพือไม่ตอ้ งออก
46 นอกบ้านช่วงวิกฤตเสี ยงโรค
ควรทําให้ทุกภาคส่ วนเข้าใจว่าเป็ นหน้าทีของทุกคนทีต้องช่วยกันไม่ใช่
47 หน่วยงานใดหน่วยงานหนึง(การบูรณาการ)
ให้ความรู้ในการดูแลตัวเอง ถ้ามีการเจ็บป่ วยทีต้องการรักษาแต่ไม่ใช่ภาวะ
48 ฉุกเฉิน ควรให้ร.พ.ส.ต.แต่ละพืนทีลงมาดูแล

53

49 ต้องทําประกันตนเอง/ ดูแลตัวเองให้ดีทีสุด ลดการเผชิ ญหน้าผูค้ น

50
51

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

สมาคมส่ งเสริ มการพัฒนา
สตรี และเยาวชนลําปาง

MA0053 นางสาวเจนจิรา ยศปิ นตา

janeyot1986@gmail.com

สมาคมส่ งเสริ มการพัฒนา
สตรี และเยาวชนลําปาง

MA 0053 นางศรี รัตน์ เขียวงาม

srirat 310 ๑gmail.com

กรมทีดิน

AA0046 น.ส.ศุภิณญา โซวเซ็ง

Supinya2503gmail.com

สภาองค์กรชุมชนตําบล
บางหัวเสื อ

MA0060 นางรพีพรรณ ศักดามินทร์

spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรขุมชนเทศบาล
เมืองปู่ เจ้าสมิงพราย

MA0060 นาย ศุภฤกษ์ เพชรรัตน์

spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรชุมชน

MA0060 นางวิไลลักษณ์ ม่วงตะเรี ยน

spkk2556@gmail.com

ชุมชน 12 อาสาพัฒนาบาง
ฝ้าย

MA0060 นายอัครพงษ์ ภูวเจริ ษกุศลเลิศ spkk2556@gmail.com

ประธานสภาฯ

MA0060 บัญญัติ เพ็ชรน้อย

spkk2556@gmail.com

กรมปกครอง

MA0060 บุญญาภา ศิโรดม

spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรชุมชนตําบลบาง
บ่อ

MA0060 นางสาวมยุรี เล็ดลอด

spkk2556@gmail.com

เทศบาลเมืองบางแก้ว

MA0060 นางพุทธชาติ อาศัยผล

spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรชุมชน ต. บาง
เพรี ยง

MA0060 เจตนา สามเรื อนทอง

spkk2556@gmail.com

ลําดับที

ที

ความเห็น

54

50 เข้าถึงได้ง่าย ทังการรักษา การฉี ดวัคซี น

55

ทําทุกอย่าง ทุกรู ปแบบทีเข้าถึงง่ายๆ ตามทีแต่ละกลุ่มสนใจ/สมัครใจ/พอใจ/
51 ปรับและยืดหยุน่ ได้ตามความเหมาะสม

หน่ วยงาน

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

MP0018 ณัฐฐิญา ภู่ริยะพันธ์

natthiya@bedo.or.th

600/62 ม.14 ชุมชนเก่าจาน
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.
อุดรธานี 41000

1111

นางเทพี รอดขันเมือง

tapee1279@gmail.com

ปุรินทร์ จุนโกเศศ

peethakorn@hotmail.com

1. เปิ ดบริ การฟรี ทุกกลุ่ม ทังชาวไทย และชาวต่างชาติ ให้ได้รับการฉีดวัคซีน
ถ้วนหน้า โดยไม่ตอ้ งลงทะเบียน ใครทีมีความสามารถทีจะเข้าไปฉี ดทีใด
เมือไหร่ ก็ได้
2. ระบบให้บริ การเปิ ดเป็ นแบบธรรมดา ไม่ตอ้ งใช้แอพพลิเคชัน (เนืองจากมี
กลุ่มคนส่วนมากทีเข้าไม่ถึง รวมถึง อสม. ด้วย)
3. การสื อสารระหว่างกันให้มีความเข้าใจและทัวถึง ป้องกันข่าวปลอมอย่าง
จริ งจัง โดยเฉพาะนโยบายเร่ งด่วน ซึง รพ.สต.บางพืนที ยังเข้าไม่ถึงนโยบาย
ดังกล่าว ทําให้ผรู ้ ับบริ การได้รับการบริ การ
ทีต่างกัน เช่น ค่ารักษาพยาบาล การเรี ยกเก็บค่าบริ การตรวจหาเชือของศูนย์บวั
แคร์ ทีมีความเข้าใจ
และปฏิบตั ิไม่ตรงกัน
56

52

สสอ.หนองวัวซอ

ma074

57

การจัดการกับความต้องการทีแท้จริ งแล้วมันจะดีขึนได้ในต้องได้การรักษาให้
53 ทันกับความต้งการ

สภาองค์กรของชุมชน
เทศบาลตําบลบางเสาธง

MA0060 เพ็ญศรี ปรื องาม

spkk2556@gmail.com

ลําดับที

ความเห็น

ที

58

ให้ความร่ วมมือ ในคําแนะนําจากท้องถินและด้าน รพ.เวลามีการสํารวจข้อมูล
54 เพือไปจัดระบบ การทํางานให้เข้าถึงปั ญหาและความต้องการ ของคนทุกกลุ่ม

59

55

60

56 ให้เลือกได้ตามความสะดวก

61

57 สะดวก เท่าเทียม รวดเร็ ว

62

58 คิดให้ทนั ต่อโรคและหาวัคซี นเพือมาชีดประชาชนให้เพียงพอ

63

59 ปรกติในหมู่บา้ นจะมี อสม. ช่วยดูแลอยู่

64
65

60 ยังมีการแบ่งชันกันอยู่
ให้ทุกกลุ่มทุกสิ ทธิ ได้เข้าถึงการดูแล
61 ให้หน่วยงานท้องถินและภาคประชาชนมีส่วนร่ วมโดยการกระจายงานกันทํา

66
67

62 ทุกคนมีสิทธิ อยูแ่ ล้วโคยไม่จาํ เป็ นต้องเลือก ยกเว้นคนทีต้องการจะเลือกเอง
63 บอกข่าวสารเรื อง

68
69

64 รวดเร็ว ปลอดภัย ทัวถึง เท่าเทียม
65 รัฐ ต้องช่วยดูแล

หน่ วยงาน

รพ.สต.บางจาก

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

MA0060 สําเนียง น้อยแรม

spkk2556@gmail.com

MA0060 นางสาวอังคณา ขวเผือก

kang478@hotmail.co.th

สภาองค์กรชุมชนระดับ
จังหวัด

MA0060 สมขาย สุ ขประเสริ ฐ

spkk2556@gmail.com

สภาองกรชุมชนตําบลบาง
เพรี ยง

MA0060 อรนุช โชคบุญชู

spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรชุมชนตําบล
คลองด่าน

MA0060 นายขวัญเมือง อยูน่ าน

spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรชุมชนตําบลบาง
กะเจ้า

MA0060 วรรณศิริ ลิปิสุ นทร

spkk2556@gmail.com

พนังงานขับรถผูบ้ ริ หาร
TOYOTA TDEM

MA0060 เสริ มพันธุ์ พรหมผล

spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรชุมชนเทศบาล
ตําบลคลองด่าน

MA0060 นกเอียง กิมยงค์

spkk2556@gmail.com

เทศบาลตําบลบางเมือ

MA0060 นางสาวกิตติยา ประโยตัง

Prayothangkittiya@gemail.c
om

รพ.สต.ท้ายบ้านใหม่

MA0060 นางสมนึก ศรี บุญญารักษ์

spkk2556@gmail.com

Somboon Advance
Technology Pcl

MA0060 เสรี เนตรหัสนัยน์

spkk2556@gmail.com

สวัสดิการชุมชน

MA0060 นางมาลินี ธารดํารงค์

spkk2556@gmail.com

มูลนิธิกองทุนจิตอาสา
การตรวจแบบเชิ งรุ ก ถ้าชุมชนไหนมีสมาชิกในชุมชนติดโควิดในรัศมีโดยรอบ 1 ประชารัฐ จังหวัด
สมุทรปราการ
ก.มทุกครัวเรื อน

ลําดับที

ที

ความเห็น

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

เครื อข่ายสมาชิกสมัชชา
ชัยนาท

MA0060 ธนพร ใจแสน

อปท.

MA0060 กันยา พานิช

spkk2556@gmail.com

ทน.สมุทรปราการ

MA0060 นางสาวพิรชัช ห้วยทราย

spkk2556@gmail.com

ร.รเทศบาล2 วัดใน

MA0060 รุ่ งทิพย์ เข็มทิศ

rungthip.kheamtid@gmail.c
om

สมาคมวางแผนครอบครัว
แห่งประเทศไทย

ว่าทีร้อยตรี หญิง อาทิตยาภรณ์
MA0060 กันธาแก้ว
namfon0531@gmail.com

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พราย จํากัด

70
71
72

66 การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร และการเข้าถึงบ้าน
67 การดูแลสุ ขภาะและสังเกตอาการของตัวเอง
68 ทัวถึงเพียงพอและมีคุณภาพ

73

69 หน่วยงานบริ การสุ ขภาพเข้ามาให้ความร้◌ูและบริ การในชุมชน

74

70 ทุกช่องทาง ทังทางออนไลน์ และ เชิ งรุ ก ทีเข้าถึง

75

71 ดูแลสุขภาพตัวเองค่ะให้ปลอดภัย
-ให้บริ การตามปกติในการให้บริ การตรวจรักษาโรคทีมีความรุ นแรงต่อชีวติ แต่
ให้มีการควบคุม ป้ องกัน ตามมาตรการทีกําหนด เช่น นังห่าง ใส่หน้ากากอนามัย
วัดไข้ ล้างมือ หากเป็ นการตรวจรักษาโรคทีไม่รุนแรงสามารถชะลอได้ก็ให้
อบต.แม่กวั ะ
72 ชะลอออกไปก่อน

ั ญา สิ นพันธุ์
MA0060 สุ กญ

spkk2556@gmail.com

MA0053 นางสายรุ ้ง ไชยบาง

rung.093@hotmail.com

73 ควรได้รับการบริ การอย่างเร็ว
ปภ.
74 เข้าถึงได้ง่ายได้มาตรฐาน
ช่วยกันสอดส่ องตามแคมปคนงานก่อสร้าง รึ สอดส่องผุท้ ีแปลกปลอมเข้ามาใน
อสม. อปพร
75 ชุมชน รวมทังบุคลฝนชุมด้วย
สสจ.
76 บริ การเชิงรุ ก

MA0060 นางอมลวรรณ บวรสิ ริภกั ดี

pom-frame@hotmail.com

MA0060 นารี รัตน์ ศรี ภกั ดิ

spkk2556@gmail.com

MA0060 สมใจ ฉิมพาลี

spkk2556@gmail.com

MA0060 นิชดา พงษ์แย้ม

Nichada.mali9@gmail.com

76
77
78
79
80

คณะทํางานทีอยูอ่ าศัย จ.
สมุทรปราการ

ลําดับที

ความเห็น

ที

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

81
82

ภาครัฐได้กาํ หนดการคุม้ ครองและการเข้าถึงได้อย่างครอบคลุม ซึงอาจจะเป็ น
การตัดเสื อผ้าโหลโดยมองความเป็ นธรรม แต่ในภาวะวิกฤตรัฐควรรณรงค์ให้
กลุ่มทีมีกาํ ลังในการเข้าถึงสุ ขภาพในทางเลือกทีอาจมีความแตกต่างกับทางเลือก
ทีรัฐจัดให้ เพือพวกเขาเหล่านันจักได้นาํ ทุนหรื อกําลังของพวกเขาไปใช้ตาม
ต้องการ (เหตุผล ย่อมช่วยกระจายและทําให้กลุ่มการเข้าถึงสามารถใช้สวัสดิการ
ของรัฐได้เต็มที)
อย่างไรก็ตาม อาจมองว่าขาดความเป็ นธรรมและเท่าเทียม แต่รัฐต้องรณรงค์
และทําความเข้าใจรวมถึงให้เกิดความสมัครใจแก่กลุ่มคนทีมีกาํ ลัง
ความสามารถทีมากกว่าคนอืน และสร้างการรับรู ้วา่ ในช่วงภาวะวิกติทีคนต้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สมุทรปราการ
77 ช่วยกัน)
กรรมการ
78 ประสาน อสม.

MA0060 ธัชกร ภัทรพันปี

thatchakorn.p@dru.ac.th

MA0060 ดลพร อุประ

spkk2556@gmail.com

83

79

MA0060 นายไพรัช เรื องฤทธิ

ruangrit_prt@hotmail.com

84

80 การรักษาทีมีประสิ ทธิ ภาพ

โหนด สสส.

MA0053 ศรี บาน บัวแก้ว

sribankongkaew.tuy2516@
windoqlive.com

85

MA0060 ภาณุ พงศ์ พุทธรัตนมณี

spkk2556@gmail.com

86
87

81 สิ ทธิสวัสดิการ
-ควรเข้าถึงง่ายเหมือนไปตลาด คือใกล้ เข้าถึงได้โดยทีไม่ตอ้ งมีระบบ และทุก
82 คนสามารถได้รับการบริ การทีดีและทัวถึง
83 รออยู่

สภาองค์กรชุมชนตําบลบาง
ยอ
รพ.สต.

MA0053 หมอลัดดา ศิริบุตร

mickyjanejang@hotmail.com

เเผนก cnc

MA0060 ชัยรัตน์ ทรัพย์สอน

chaisubsorn@gmail.com

88

84 เร็วและปลอดภัย

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พราย

MA0060 นฤพล โมกศิริ

spkk2556@gmail.com

กลุ่มออมทรัพย์บา้ นหอม
ศีลหมู่3และเครื อข่าย
ทางเน็ตเวิร์คออนไลน์ หรื อกลุ่มไลน์ จะได้รวดเร็วและรู้เท่าทันกันแต่ตอ้ งมีเเอด สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตําบลบางพลีนอ้ ย
มินทีเข้าใจทีจะต้องตอบและให้ขอ้ มูลตลอดเวลา

ลําดับที

ที

ความเห็น

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

บริ ษทั สามชัยอินฟราเทค
จํากัด

MA0060 นายสัมฤทธิ เผือนอาษา

Puanarsasamrit@gmail.com

Maintanaec

MA0060 อนุชิต อ้อมชมภู

spkk2556@gmail.com

89
90

85 เพิมรถบริ การสุ ขภาพให้ประชาชน
86 ต้องได้รับการฉี ดวัคซี นป้องกันทุกคนเรื อ

91

-การรักษาทีมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย
-ให้บริ การตามปกติในการให้บริ การตรวจรักษาโรคทีมีความรุ นแรงต่อชีวติ แต่
ให้มีการควบคุม ป้ องกัน ตามมาตรการทีกําหนด เช่น นังห่าง ใส่หน้ากากอนามัย
วัดไข้ ล้างมือ หากเป็ นการตรวจรักษาโรคทีไม่รุนแรงสามารถชะลอได้ก็ให้
ชะลอออกไปก่อน
-ควรเข้าถึงง่ายเหมือนไปตลาด คือใกล้ เข้าถึงได้โดยทีไม่ตอ้ งมีระบบ และทุก เครื อข่ายสมัชชาสุขภาพ
ลําปาง
87 คนสามารถได้รับการบริ การทีดีและทัวถึง

MA0053 นางสาวศิริพร ปัญญาเสน

siriporn2506@gmail.com

92

88 ควรเข้าถึงทุกคน ทุกกลุ่ม

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พราย จํากัด

MA0060 นิษฐิดา ใจยศ

spkk2556@gmail.com

93

89 ควรสํารวจตามบ้านให้มาก

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พราย จํากัด

MA0060 นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์ทอง spkk2556@gmail.com

94

90 ไม่มีขอ้ ยกเว้นสําหรับประชาชน

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พราย จํากัด

MA0060 น.ส.กาญจนา ใจอ่อน

spkk2556@gmail.com

95
96

91 ควรมีหน่วยแพทย์และศูนย์กลางของทุกๆจังหวัดให้มากกว่านี
92 ไม่มี

สหกรณ์เคหะสถานปู่ เจ้า
สมิงพราย

MA0060 นาย มนัส โตนา

spkk2556@gmail.com

บ้านมันคงปู่ เจ้าสมิงพราย

MA0060 นิชาภา ภัทรเวชนนท์

97

93 มีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย
รัฐ จะต้องมีการจัดให้มีฉีดวัคซีนป้องกันทังคนไทยและต่างด้าวทังหมดเพือลด
94 การติดเชือโรค

เครื อข่ายสมัชชาสุ ขภาพ

MA0053 ทองใบ มณีฝัน

spkk2556@gmail.com
◌่
janeyot1986@hotmail.com

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พราย จํากัด

MA0060 นาย เทียนชัย เผ่าพันธุ์

spkk2556@gmail.com

98

ลําดับที

ความเห็น

ที

ควรมีระบบ LTC. CT. ช่วยดูแลกลุ่มผูป้ ่ วยติดบ้านติดเตียง พระสงฆ์

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

สมัชชาจังหวัด,มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์

MA0075 นายธนวัฒน์ จอมประเสริ ฐ

บริ ษทั เอกชน

MA0060 น.ส. กาญจนา วิภาสธํารงจิต spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรชุมชน

MA0060 ชาญสิ น สุ ภาผล

Chansin02@hotmail.com

สภาองค์กรชุมชน

MA0060 ตุ๊กตา. ตะเพียนทอง

spkk2556@gmail.com

MA0060 ชนิดา บุญลาโภ

spkk2556@gmail.com

MA0060 นายชาคริ ต เหลาสุ ข

spkk2556@gmail.com

MA0060 นายวิสูตร มหานาค

spkk2556@gmail.com

องค์การบริ หารส่ วนตําบล
บางโปรง

MA0060 จารุ วรรณ อรุ ณรัตน์

spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรชุมชน

MA0060 นาง ช่วง อินทสังข์

spkk2556@gmail.com

99
100
101
102

95
96 ควรครอบคลุมทัวถึงทุกชุมชน
97 ควรฉีดวัคซีนให้ครบ100%ของคนทังประเทศ
98 เข้าได้ทุกสถานบริ การ

103
104
105

น่าจะมีอาสาสมัครเข้ามาแนะนําเกียวกับการฉีดวัคซี นว่าการฉีดวัคซีนมี
99 ประโยชน์อย่างไรในช่วงวิกฤตโควิคเพือจะได้ลดกลุ่มเสี ยงและเป็ นการป้ องกัน สถาบันราชประชาสมาศัย
สภาเด็กและเยาวชน
100 การจัดการแบบออนไลน์ลงการออกจากบ้าน
กรมการปกครอง
101 ควรทําประกันในเรื องสุขภาพ โดยรัฐบาลหรื อองค์การปกคลองสว่นท้องถิน

106
107

102 เท่าเทียมกัน
103 ลงพืนทีสํารวตหาข้อมูล

108

104 หมอควรให้คาํ แน่นาํ ให้มากกว่านี

ร.พ.ส.ต. ในคลองบางปลากด MA0060 น.ส. พิชญ์นรี อัมระนันท์

spkk2556@gmail.com

109

105 ไม่มีความคิดเห็น

สก.บ้านมันคงปู่ เจ้าสมิงพราย MA0060 อาริ ญา หมืนไธสง

spkk2556@gmail.com

110

106 ควรเข้าถึงทุกอย่าง

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พราย

spkk2556@gmail.com

MA0060 นางภาวนา จันทรอิมเอิบ

jomprasert@hotmail.com

ลําดับที

ที

ความเห็น

หน่ วยงาน

111

- สําหรับผูท้ ีได้รับผลกระทบทางตรงจากภาวะวิกฤต เช่น ผูต้ ิดเชือโควิด-19 ต้อง
ได้รับการเข้าถึงบริ การทางสุขภาพอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ และการรับบริ การ
ต้องไม่ทาํ ให้เกิ ดภาวะล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาล (Castastrophic health
expeditures)
- สําหรับผูป้ ่ วยจากภาวะอืนนอกเหนือจากภาวะวิกฤต ต้องได้รับการเข้าถึง
บริ การทางสุขภาพอย่างทัวถึงตามความจําเป็ นและความเหมาะสมเช่นเดียวกัน
ผูป้ ่ วยจากภาวะวิกฤต ไม่ควรถูกปล่อยปะละเลยจนทําให้อาการมีความรุ นแรง
มากขึน โดยจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด-19 แสดงให้เห็นว่าควร
เร่ งพัฒนาระบบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และการจัดส่ งยาไปทีบ้าน
ของผูป้ ่ วย เพือเพิมโอกาสการเข้าถึงบริ การทางการแพทย์ในสถานการณ์โรค
ระบาดทีจําเป็ นจะต้องจํากัดการเดินทาง
- ระบบบริ การทางสุขภาพควรมีการขยายขีดความสามารถเพือรับมือกับวิกฤต
ทางสุขภาพ ทังในแง่ความรู ้ของบุคลากรทางการแพทย์ จํานวนของบุคลากรทาง
การแพทย์ และเครื องมืออุปกรณ์ทีจําเป็ น เนืองจากระบบบริ การทางสุ ขภาพใน
ปั จจุบนั ประสบปั ญหาจํานวนบุคลากรทางการแพทย์ทีไม่เพียงพอและภาระงาน
ทีหนัก ส่งผลให้เมือเกิดภาวะวิกฤต บุคลากรทางการแพทย์จาํ นวนมากประสบ
107 ภาวะหมดไฟและส่ งผลต่อสุขภาพจิตของงบุคลากรทางการแพทย์

112

108 กระจายบทบาทให้ทอ้ งถิน ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่ วมในระบบบริ การมากขึน กขป.เขต 12

113

109 ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
แพทย์นานาชาติแห่ ง
ประเทศไทย
(IFMSA-Thailand)

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พราย

รหัส

ชื อสกุล

MS0087 บุญสิ ทธิ งามวิโรจน์เจริ ญ
1111

ชาคริ ต โภชะเรื อง

MA0060 นาง เสถียร เทียมทัศน์

ข้ อมูลติดต่ อ

liaison@ifmsa-th.org
kahlao@gmail.com
spkk2556@gmail.com

ลําดับที

ความเห็น

ที

114
115

110 รวดเร็ว ชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย และเข้าถึงทุกกลุ่มคน
111 บริ การเชิงรุ กเข้าพืนที

116

112 อยากให้มีหมออยูต่ ามชุมชน

117
118

113 ให้สิทธิทุกคนเท่าเทียมกัน
114 มีมาตราการทีดีในการบริ การสุ ขภาพ

119
120

115 จัดบริ การเชิงรุ ก /หน่วยเคลือนที
116 ผูป้ ่ วยต้องได้รับผลประโยชน์สูงสุด
ควรมีการให้ความรู ้กบั ประชาชมในพืนที ออกเดินสายของ อสม เพราะ
117 ประชาชนหลายคนไม่เข้าใจหลายๆเรื อง
118 ตามความเหมาะสม

121
122

123
124
125
126
127

119
120
121
122
123

ในส่วนของงานบริ การด้านการคัดกรองควรมีการจัดการในเรื องของอุปกรณ์
การคัดกรองทีเพียงพอสําหรับกล่◌ุมเสี ยงทุกกลุ่ม และไม่ควรมีเรื องของ
ค่าบริ การเข้ามาเกียวข้องควรให้เป็ นบริ การสาะรณะโดยไม่เลือกสัญชาติและมี
การอํานวยความสะดวกในลักษณะเชิงรุ กแก่กล่◌ุมบุคคลเปราะบางเช่นผ้◌ู
พิการต่างๆ
ตามความเหมาะสม
ทุกช่วงวัยในประเทศ
ทําประกันสุขภาพฟรี ให้กบั กลุ่มเสี ยง
เข้าถึงได้งาย

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

เขตสุ ขภาพเพือประชาชน
ในพืนทีเขต 3

MA0080 นางสาววีนสั คล้ายนุย้

Weenus.nuy@gmail.com

บ้านมันคงปู่ เจ้าสมิงพราย

MA0060 วรรวษา วงศ์พิมพ์พระ

spkk2556@gmail.com

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พราย

MA0060 ทิพย์วรรณ อุดมดัน

spkk2556@gmail.com

สมาคมจักรยานยนต์จงั หวัด
สมุทรปราการ

MA0060 วันชาติ แก้วนุช

spkk2556@gmail.com

บ้านมันคงปู่ เจ้า

MA0060 อรวรา เสี ยงเพราะ

spkk2556@gmail.com

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนคราพนม

MA0020 พิพฒั น์พงศ์ เข็มปัญญา

ktonkra@gmail.com

สหกรปู่ เจ้าสมิงพราย จํากัด

MA0060 นางสุ ข ศรี วะอุไร

spkk2556@gmail.com

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พรายจํากัด

MA0060 คมสัน แสงสุ วรรณ์

spkk2556@gmail.com

บริ ษทั โกลโบ้ฟ้ดู ส์

MA0060 นาย ณัฐพล มะเดือ

spkk2556@gmail.com

โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
นางสาวปิ ยาภรณ์ เลิศปัญจ
สํานักงานแพทย์ การรถไฟฯ AA0062 ทรัพย์

lertpunjasub@hotmail.com

บริ ษทั โกลโบ้ฟ้ดู ส์

MA0060 นาย ณัฐพล มะเดือ

spkk2556@gmail.com

พนักงานบริ ษทั

MA0060 ภัททา รัศมีปทุมทอง

spkk2556@gmail.com

บริ ษทั เอกชน

MA0060 ศศิกลั ยา แสนจินดา

spkk2556@gmail.com

พนักงานเจ้าท่า

MA0060 ธนาทร เขมวรัตถ์

spkk2556@gmail.com

ความเห็น
ลําดับที ที
หน่ วยงาน
ปกครอง
128 124 ต้องร่ วมมือกันหลายๆฝ่ ายและตัวเองต้องดูแลเองด้วยไม่ไปสถานทีเสี ยง
อย่างน้อยต้องสอนให้ทุกคนรู้จกั ป้องกันดูแลรักษาความสะอาดดูแลรักษาตัวเอง กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมันคงของมนุษย์
129 125 และควรมีผชู้ ่วยเหลือแนะนําให้ความรู้

130

ควรมีระบบการรายงานและการช่วยเหลือทีเพียงพอและทันท่วงที รวมทัง
แพลตฟอร์ มออนไลน์ทีสามารถรองรับการใช้งานจํานวนมากได้ในเวลาเดียวกัน
โดยไม่แฮงค์ โดยต้องมีทงระบบออนไลน์
ั
และอ๊อฟไลน์ เพือรองรับประชาชน
องค์การยูนิเซฟ
126 ทุกกลุ่ม

131

1. มีระบบทีเอือต่อกลุ่มประชากรเปราะบาง กลุ่มทีมีปัญหาเรื องสถานะ ที
ครอบคลุมเรื องการตรวจ(กลุ่มเสี ยง) , วัคซี นและการรักษา ( ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทีเกิดขึน ยังมีปัญหาการอพยพของกลุ่มชายแดน ส่ งผลก่อการ
ดําเนินชีวติ ของชาวบ้าน เชิงลบ แรงงานทีทํางานในเมือง เมือมีปัญหา กลับขึน
ดอย บางคนเข้าได้ บางคนเข้าไม่ได้เนืองจากการปิ ดพืนที)
2. การพัฒนาระบบการตรวจรักษาทางไกล (Telemedicine) ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้มากขึนในสังคม New normal
3. ควรมีการพัฒนาระบบแพทย์ทางเลือก โดยเฉพาะภูมิปัญญาของชาติพนั ธุ์
เป็ นการยกระดับของภาคประชาสังคมควบคู่กบั หน่วยบริ การ มีระบบที
สอดคล้องกับกลุ่มเฉพาะในการเข้าถึงระบบการรักษาทางเลือก กับกลุ่มจําเพาะ กองเลขาสมัชชาสุ ขภาพ
จังหวัดเชียงใหม่
127 เช่น กลุ่มพระสงฆ์ / การยกระดับแม่ทีต้องดูแลคนในครอบครัว

132

128 มีระบบการให้บริ การในภาวะวิฤกต

133

129 ควรเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดสงขลา
สํานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดหนองบัวลําภู

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

MA0060 พรทิวา. ขืนสุวรรณ

spkk2556@gmail.com

MA0060 นางสาวฉลวย หมุดธรรม

spkk2556@gmail.com

1111

มนสิ ชา พูลสวัสดิ

MA0014 อัญชลี สุ ใจคํา
1111

ชาคริ ต โภชะเรื อง

MA0071 น.ส.วรางคณา อินทโลหิต

mpoolsawat@unicef.org

anchalee4811@gmail.com
kahlao@gmail.com
warangkana4268@gmail.co
m

ลําดับที

ที

ความเห็น

135

3.1 ฟรี ทุกคน ทุกสิ ทธิ ท่อยูบ่ นผืนแผ่นดินไทยจะอยูใ่ นพืนทีตามสิ ทธิ หรื อไม่ก็
ตามเมือจําเป็ นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล
3.2 ทุกคนทุกกลุ่มควรได้รับการคุม้ ครองอย่างเท่าเทียม ควรมีระบบโครงข่าย
ด้านสุขภาพทีสื อสารถึงกันได้ฉบั ไว้และมีบุคคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ทีทันสมัยไว้บริ การครอบคลุมพืนที
3.3 ควรเจาะลึกปูพรมเข้าถึงชุมชนให้มาก เพราะ ประชาชนไม่กล้าไป
โรงพยาบาลกลัวไปติดโรค
3.4 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้ ความเข้าใจถึงปัญหาสุขภาพทีอาจเกิดขึนได้ ผ่าน
ทางสื อตางๆ
3.5 โดยเฉพาะในชนบทต้องผ่านทางหอกระจายข่าว โดยผูน้ าํ ชุมชน หรื อ อสม.
ควรเจาะลึกปูพรมเข้าถึงชุมชนให้มาก เพราะ ประชาชนไม่กล้าไปโรงพยาบาล
กลัวไปติดโรค
3.6 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้ ความเข้าใจถึงปัญหาสุขภาพทีอาจเกิดขึนได้ ผ่าน
ทางสื อตางๆ
โดยเฉพาะในชนบทต้องผ่านทางหอกระจายข่าว โดยผูน้ าํ ชุมชน หรื อ อสม.
3.7 การให้คาํ ปรึ กษาทางโทรศัพท์
3.8 การเยียมและให้บริ การสุ ขภาพ โดยหมอประจําบ้าน
130 3.9 การส่ งยาไปให้ทีบ้าน โดยไปรษณี ย ์ และ อสม.ในหมู่บา้ น
-ควรมีช่องทางทีหลากหลายในการปรึ กษาหารื อกับเจ้าหน้าทีทีให้บริ การด้าน
131 สุขภาพ เช่น ทางแอพปิ เกชันต่างๆ ทางโซเชี ยลมีเดียต่างๆ

136

132 ขอความสดวกทุกๆเรื อง

134

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

เครื อข่ายสมัชชาสุ ขภาพ
จังหวัดน่าน

MA0026 นภาพร มหายศนันท์

ninenapa2508@gmail.com

สํานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดอํานาจเจริ ญ

MA0073 นภัทร งามเถือน

napat1963350@gmail.com

กองทุนทีดินทํากินโป่ งนํา
ร้อน. จันทบุรี

จําเป็ น

อําไพ. ไชยเชตุ

aumphai50727@gmail.com

ลําดับที

137

138

139

ที

ความเห็น

ไม่ตอ้ งลงทะเบียนกับแอพพลิเคชันหรื อกรอกแบบฟอร์ มใดๆ ทังสิ น ทุกคนมี
บัตรประจําตัวประชาชน มีเลขประจําตัว 13 หลัก ต้องเข้าถึงบริ การสุ ขภาพตาม
มาตรฐานทีเท่ากัน แะต้องได้รับการปฏิบตั ิตามลําดับความรุ นแรงของโรค หรื อ
133 อาการ หรื อสภาพร่ างกาย
-อยากให้มีแพทย์ทางเลือกเช่นแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน หมอยาภูมิปัญญา
พืนบ้านมาร่ วมช่วยบริ การสุขภาพในภาวะวิกฤตด้วยอย่างเป็ นกิจจะลักษณะ มี
134 ข่าวว่ามีสูตรต่าง ๆ แก้โควิดได้ ทําให้ผรู้ ับบริ การสับสน
-อยากให้มีแพทย์ทางเลือกเช่นแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน หมอยาภูมิปัญญา
พืนบ้านมาร่ วมช่วยบริ การสุขภาพในภาวะวิกฤตด้วยอย่างเป็ นกิจจะลักษณะ มี
135 ข่าวว่ามีสูตรต่าง ๆ แก้โควิดได้ ทําให้ผรู้ ับบริ การสับสน

หน่ วยงาน

รหัส

สถาบันบริ หารจัดการ
ธนาคารทีดิน

1111

ชื อสกุล

สุ วรรณา บุญกลํา

ข้ อมูลติดต่ อ

suwanna.b@labai.or.th

คณะเภสัชศาสตร์ มมส.

MA0043 สมศักดิ อาภาศรี ทองสกุล

somsak.a@msu.ac.th

คณะเภสัขศาสตร์ มมส.

MA0043 สมศักดิ อาภาศรี ทองสกุล

somsak.a@msu.ac.th

MA0044 นายชุมพล อาจวิชยั

chumpol_ard@yahoo.com

จัดทําฐานข้อมูลบุคคลทีไม่มีสญ
ั ชาติไทย แยกกลุ่ม กลุ่มคนไทย กลุ่มต่างชาติ
เพือเตรี ยมการวางแผนช่วยเหลือ
จัดทําระบบประกันสุ ขภาพสําหรับบุคคลทีไม่มีสญ
ั ชาติไทย อาจพิจารณา
กองทุนทีมีอยูเ่ ดิม หรื อตังขึนใหม่ โดยไม่นาํ ประเด็นด้านความมันคงของรัฐมา
เกียวข้อง
ให้ดูแลป้องกันโรค การรักษาพยาบาล ความคุม้ ครอง ช่วยเหลือทุกคนทีอาศัยอยู่
ในประเทศไทยอย่างเท่าเทียมในกรณี โรคระบาด ถ้าหากมีคนติดเชือขึนอาจจะ
ระบาดไปยังคนอืนทีเป็ นกลุ่มเสี ยงได้ และจะกลายเป็ น Custer ระบาดใหญ่ได้ สมัชชาสุ ขภาพจังหวัด
140

136

มุกดาหาร

142

ความเห็น
พัฒนาระบบ AI การนําไปใช้ประโยชน์กบั สถานการณ์วกิ ฤติ ให้ครอบคลุม
- มีการตรวจหาโรคโควิด 19 ให้ครอบคลุม ทัวถึง โดยเฉพาะกลุ่มเสี ยงสูง เช่น
137 การตรวจเลือด โดยท้องถินและเปิ ดกว้างให้สามารถใช้งบ สปสช.ได้
สํารวจความคิดเห็นและความต้องการแต่ละกลุ่มจากทุกฝ่ ายทีมีส่วนเกียวข้อง
และกําหนดแนวทางการเข้าถึงบริ การสุขภาพภายใต้การมีส่วนร่ วมของ
138 ผูร้ ับบริ การ

143

แนวทางการทํางานร่ วมกันของหน่วยงานภาครัฐ กับ ภาคประชาชน “พลังพลเมืองตืนรู ้กบั
การเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ” จากการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลและประชาชนต่างๆ ใน
ภาวการณ์เศรษฐกิจค่าครองชีพตกตํานี พบสภาพปัญหาเรื องการบริ หารงานบุคลากร และ
การเงินงบประมาณโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล จึงทําให้เกิดวิกฤต
การให้บริ การเชิงจิตวิทยามากขึน “เจ้าหน้าทีไม่สามารถบอกความจริ งกับผูม้ ารับบริ การได้
ส่ งผลให้เกิดอาการเจ็บป่ วยรื อรัง” และในยุคสังคมข่าวสารไร้พรหมแดนนี ประชาชนยังถูก
คุกคามสิ ทธิขนพื
ั นฐานอยูบ่ างพืนที มาจากพฤติกรรมการให้บริ การของเจ้าหน้าทีบางคน
บางครังถึงกับเสี ยชีวติ และพิการก็มี เนืองจากความประมาทและขาดความรับผิดชอบ
แม้แต่การจัดการควบคุมตรวจสอบโดยพลังพลเมืองอาสายังมีความรู ้ไม่ครอบคลุมเรือง
สิ ทธิประชาชน แนวทางแก้ไขจะต้องจัดตังองค์กรภาคประชาชนในพืนทีเพิมมากขึน มิใช้
ตังนายอําเภอ หรื อ หัวหน้าสาธารณสุ ข เป็ นประธาน จะต้องแต่ตงบุ
ั คคลอืนทีมีความอิสระ
ทํางานเพือมาช่วยดูแลประชาชนและติดตามการปฏิบตั ิงานหน่วยงานรัฐในแนวราบดีขนึ
สมัชชาสุ ขภาพจังหวัด
บุรีรัมย์
139 มิใช่รอให้เกิดเหตุและความเสี ยหายแล้วจึงมาคิดหาทางแก้ไขกัน

ลําดับที

141

ที

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดลพบุรี MA0052 กาสัก เต๊ะขันหมาก

mim_60439@hotmail.com

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัด
สระแก้ว

MA0063 จักรพันธ์ นาน่วม

jakkaphu@buu.ac.th

MA0028 ธงชัย สี โสภณ

seksit.dk@bru.ac.th

ลําดับที

ที

ความเห็น

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

145

ทางเลือกการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพเพือการคุม้ ครองคนทุกกลุ่มใน เรื องของการฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด จากสถิติทงหมดตอนนี
ั
แอฟพลิเคชัน หมอพร้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีคน
ลงทะเบียนจนถึงวันนีแค่ 1300 คน ตังแต่เปิ ดมา 1 พฤษภาคม ขณะทีลําปาง 300,000 กว่า
ควรมีการสื อสารเรื องของการฉีดวัคซีน เพราะมีการกําหนดชัดเจนอยูแ่ ล้วว่าผูส้ ู งวัยกับ 7
กลุ่มเสี ยง ลงทะเบียนตังแต่วนั ที 1 พฤษภาคมเป็ นต้นไป และเริ มฉีด 7 มิถนุ ายนเป็ นต้นไป
และกลุ่มคนทัวไปอายุตงแต่
ั 18 เป็ นต้นไปจะเริ มลงทะเบียนตังแต่วนั ที 1 กรกฏาคม
เพราะฉะนันการเข้าถึงไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่วา่ ความไม่เข้าใจของคนต่อวัคซีนยังมี
ค่อนข้างมาก เพราะฉะนันควรแถลงข้อมูลของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าแต่ละอําเภอมีคน
ลงทะเบียนฉีดวัคซี นแล้วกีคน เป้าหมายกีคน คิดเป็ นกีเปอร์ เซ็นต์ มันจะได้สือสารสร้างความ
เข้าใจให้มีการลงทะเบียนเพิมมากขึน และเป็ นช่องทางทีจะสกัดกันโควิดได้ และตอนนีก็มี
คนทีไม่อยากลงทะเบียนเยอะ
-เรื องวัคซีนอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ อย่างทีมีมาตรา 41 ทีเข้ามาช่วยเหลือ อยากให้
สร้างความมันใจเนืองจากข่าวปลอมมีเยอะ พอได้ข่าวผิดๆ คนก็กลัว อย่างแม่ฮ่องสอนทีมี
คนทีฉี ดไปแล้ว ฉีดไปแล้วไม่เป็ นอะไร ไม่แพ้ หรื อไม่มีอาการข้างเคียงทีรุ นแรง เพือทีจะ
ได้สร้างความมันใจให้กบั คนทีรอดูอยู่ ซึงก็มีคนทีสนใจจํานวนมากแต่ก็รอดูก่อน รอดูคนที
ฉี ดไปแล้วว่าเป็ นอะไร อย่างไร อยากให้ประชาสัมพันธ์ เอาคนทีฉี ดแล้วของบ้านเรามายืนยัน
สมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ั
ดวัคซี น
MA0045 ทวีวรรณ สัมพันธสิทธิ
140 ประชาสัมพันธ์หรื อโปรโมทอย่างไรก็ได้ เพือทีเค้าจะได้มนใจและมาฉี
พัฒนาระบบ AI การนําไปใช้ประโยชน์กบั สถานการณ์วกิ ฤติ ให้ครอบคลุม
- มีการตรวจหาโรคโควิด 19 ให้ครอบคลุม ทัวถึง โดยเฉพาะกลุ่มเสียงสู ง เช่นการตรวจ
สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดลําพูน MA0054 วันเพ็ญ พริ นทรากูล
141 เลือด โดยท้องถินและเปิ ดกว้างให้สามารถใช้งบ สปสช.ได้

146

ควรปรับปรุ งสวัสดิการให้สอดคล้องกับสถานการณ์วกิ ฤตโควิด 19 เพือให้
ครอบคลุมการตรวจรักษาโดยโรงพยาบาลภาคเอกชน เพือให้จาํ นวนผูเ้ ข้ารับ
142 การตรวจรักษาของโรงพยาบาลรัฐให้ลดจํานวนน้อยลง

144

การนิคมอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย

AA0060 . นิภาวรรณ

ข้ อมูลติดต่ อ

taweewanyui@gmail.com

printra@yahoo.com

4. ท่ านคิดว่าการเข้ าถึงบริการสุขภาพในภาวะวิกฤตเพือการคุ้มครองคนทุกกลุ่ม ควรครอบคลุมในเรืองใดบ้ าง
ความเห็น
ลําดับที ที
หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

1

1

การเข้าไม่ถึงข้อมูลและความช่วยเหลือทางสุ ขภาพ โดยเฉพาะเรื องการเข้าถึง
วัคซีนของกลุ่มเสี ยงต่างๆ

2

2

การดูแล รักษาผูป้ ่ วย

กรมพลศึกษา กระทรวง
การท่องเทียวและกีฬา

สิ ทธิในการได้รับการตรวจ COVID ในเบืองต้น

สํานักงานเลขาธิ การสภา
การศึกษา

sirikarn.keawkongthong@gmail.
MP0051 นางสาวสิ ริกานต์ แก้วคงทอง com

บจก.ไปรษณียไ์ ทย (สส.)

AA0019 นายณัฏฐพัชร มิกขุนทด

Nutthaphat.mi@thailandpost.com

สํานักงาน ก.พ.

AA0083 ศิริชยั เอียมละออ

sirichai@ocsc.go.th

ควรครอบคลุมงานบริ การสุขภาพในทุก ๆ ด้าน

สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

MP0067 นิธิราช จิตร์ ภริ มย์ศรี

jnithiraj@hotmail.com

ทุกกลุ่มวัย

เครื อข่ายสมัชชาจังหวัด
สมุทรปราการ

MA0060 นางสาวอังคณา ขาวเผือก

kang478@hotmail.co.th

คัดกรอง,ค้นหา และการรักษา

เทศบาลตําบลบางเมือง

MA0061 นางสาวกิตติยา ประโยตัง

Prayothangkittiya@gemsil.com

3
7
8

3
4
5

9

6

10
11

7
8

ความเสมอภาค
ภาวะสุขภาพและภาวะจิตใจ

สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ

AA0028 นายวิชญ์พิพล ติวะตันสกุล

neeranut@nesdc.go.th

MP0059 วนิดา พันธ์สอาด

phansard_s@hotmail.com

12

9

ศูนย์ประสานงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ประชาชนจังหวัด
สมุทรปราการ

13

สิ ทธิการเข้ารับการรักษาของผูป้ ่ วย สิ ทธิของประชาชนในการไม่สมั ผัสกับ
10 ผูป้ ่ วย/กลุ่มเสี ยง

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

สร้างความมันใจในการฉี ดวัคซี นกับประชาชนทุกกลุ่มวัย

1111

นกเอียง กิมยงค์

สํานักงานปลัดกระทรวง
MP0066 แรงงาน

teerakunpisut12@gmail.com

ลําดับที

ความเห็น

ที

หน่ วยงาน

14

1.การป้องกัน (ต้นนํา) ป้ องกันการเกิดวิกฤต เช่น การประชาสัมพันธ์ดว้ ยข้อมูล
ทีถูกต้อง ง่าย เข้าใจ และเข้าถึง
2.การรักษา (กลางนํา) เมือเกิดปัญหา ควรมีระบบการรักษา จําแนกออกเป็ นแต่
ละกลุ่มอายุ แยกตามอาการต่าง ๆ เป็ นต้น พร้อมทังต้องจัดเตรี ยมอุปกรณื
เครื องมือต่าง ๆ ให้มีความพร้อมอยูเ่ สมอ
3.การติดตาม (ปลายนํา) สรุ ปรายงาน ปั ญหา อปสรรค พร้อมทังข้อเสนอแนะ สํานักงานคลังจังหวัด
อุดรธานี
11 ปรับปรุ ง ขยายผลต่อ ๆ ไป

15

12 สื อสารให้ถึงคนทุกกลุ่ม

รหัส

ชื อสกุล

MA0089 นางสาวบุพผา อินทรสูตร

หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน MA0045 บัณฑิต นิลอุดมศักดิ

ข้ อมูลติดต่ อ

Buppa_i@cgd.go.th
koonohm@yahoo.com

สังคมไทยกําลังเข้าสู่ สังคมสูงวัย จึงควรปรับเปลียนแนวทางการจัดสรร
งบประมาณของประเทศให้พร้อมรับกับการเป็ นสังคมผูส้ ูงอายุ โดยให้
ความสําคัญเร่ งด่วนกับงบประมาณหรื อโครงการทีสามารถลดรายจ่ายด้าน
สาธารณสุ ขโดยไม่กระทบกับสิ ทธิในการเข้ารับรักษาพยาบาล เช่น การ
สาธารณสุ ขเชิงป้ องกันต่าง ๆ เป็ นต้น นอกจากนี การดูแลแรงงานต่างด้าว ซึง
ปั จจุบนั ใช้เงินจากการขายบัตรประกันสุขภาพให้แรงงานต่างด้าว การจัดบริ การ
และสิ ทธิ ประโยชน์จึงขึนอยูก่ บั เบียประกันสุ ขภาพทีแรงงานต่างด้าวชําระ
พบว่าค่ารักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวมีไม่เพียงพอ ดังนัน ควรศึกษาและ
ปรับเบียประกันสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าวให้เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบนั
เพือให้มีความครอบคลุมมากยิงขึน
กรมคุม้ ครองสิ ทธิ และ
16

13

เสรี ภาพ

17

เรื องสวัสดิการการเข้ารับการรับษา, ค่าบริ การในการรับการรักษา และความ
14 รวดเร็วในการรักษาดูแลอาการ

ควบคุมมลพิษ2

1111

นาวศิวพร เรื องศริ ยานนท์

AA0058 วริ ศรา ทองคํา

◌ืnhr.plan@gmail.com
Ink.waris@gmail.com

ลําดับที

ที

ความเห็น

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

ควรครอบคลุมทังเรื องของการรับบริ การ การส่งเสริ มสุขภาพ การฟื นฟูสภาพ
การส่ งต่อการรักษา การบริ การผดุงครรภ์ สุ ขภาพเด็กวัยก่อนเรี ยน วัยเรี ยน
สวัสดิการสําหรับผูพ้ ิการ
คุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุ บริ การสุขภาพจิตและจิตเวช ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ แรงงาน
ต่างชาติ โรคเรื อรังทีต้องการรักษาทีต่อเนือง
การรักษา การป้ องกัน งานบริ การฟื นฟูสมรรถภาพ การชดเชยกรณี ได้รับความ
เสี ยหายจากกระบวนการรักษาและ สิ ทธิต่างทีควรได้รับอย่างเท่าเทียม
18

15

19

การให้คาํ ปรึ กษาปั ญหา การดูแลตัวเอง การแก้ไขปัญหาเบืองต้น การใช้ยา การ
กระทรวงสาธารณสุ ข
16 ได้รับยาทีใช้ประจํา การใช้บริ การกรณี ฉุกเฉิน

20

วัคซีน ทัวถึง. เตียงเพียงพอ สถานทีกักตัวเพียงพอ มีประสิ ทธิ ภาพ ปลอดภัย
สร้างภูมิในใจ ตนในชุมชนต้องเข้มแข็งช่วยเหลือ ป้องกัน. อย่ากลัวกันเอง
ตัวอย่าง โรงเรี โรงเรี ยนอนุบาลทีเชียงใหม่นนดี
ั มาก ทุกชุมชนต้องช่วยกันคิด
จัดการให้เหมาะสมกับบริ บทชุมชนและ เป็ นไปตามมาตรฐาน เพือลดงานของ
17 บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดแพร่

บริ การตรวจ รักษา ฉี ดวัคซีน ฟรี ทุกคน

21

18

22

4.1 การดูแลผูป้ ้วยทีบ้านในระยะฟื นฟู
4.2 การรักษาพยาบาลทีต้องพบแพทย์อย่างสมํา◌่เสมอ การส่งยาทางไปรษณี ย์
ไม่ใช่การแก้ปัญหา
4.3 การตรวจหาเชือโควิดควรมีหน่วยเคลือนทีไปในชุมชนแออัด โรงงาน
ชุมชนชนบท
19 4.4 การให้บริ การฉี ดวัคซี นในคนทุกกลุ่ม โดยการสํารวจอย่างจริ งจัง

สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน
กลุ่มคนงานหญิงเพือความ
ยุติธรรม

เครื อข่ายสมัชชาสุ ขภาพ
จังหวัดนครสวรรค์

MA0041 นายสุ วทิ ย์ สมบัติ
111

นางกฤษดา แสวงดี

MP0063 นพมาศ. บัววิชยั ศิลป์
1111

ศุกาญจน์ตา สุ ขไผ่ตา

MA032 รวีวรรณ ตันสุ วฒั น์

suvit6857@gmail.com
Ksawaengdee@gmail.com

Noppamass @energy.go.th
Sookpaita@gmail.com

kakk22tan@hotmail.com

ลําดับที

ความเห็น

ที

24

ควรเข้าถึงและครอบคลุม ดังนี
1) ควรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทังข้อมูลความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ ด้านสวัสดิการ
พืนฐานทีพึงได้รับความช่วยเหลือ ด้านกฎหมายความคุม้ ครอง
2) ฐานข้อมูลบริ การและสุ ขภาพ ทีเป็ นหนึงเดียวและครอบคลุม ครบ ถูกต้อง
20 เป็ นปั จจุบนั
ส่งให้เพราะฉะนันถ้าออกมาข้างนอกเราไม่สามารถทีจะดูแลเขาทัวถึงได้
21 เพราะฉะนันจึงต้องอยูก่ บั ตัวตลอดเวลา

25

22 สิ ทธิ การรักษา

23

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง (การมีส่วนร่ วม คิด จัดการ ดําเนินการ)
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ-สิ งแวดล้อม
คุณภาพชีวติ สุ ขภาพ สุ ขภาวะ สาธารณสุข
26
27

23
24 ดูแลร่ วมกัน

28

ควรครอบคลุมในเรื องข้อมูลข่าวสาร สื อ ประชาสัมพันธ์ การบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน
ทีเกียวข้อง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างความรอบรู้
25 ด้านสุขภาพ

29
31
32

การใช้ยาสมุนไพร เป็ นทางเลือกในการรักษาในกรณี ทีไม่สามารถใช้บริ การ
26 สถานพยาบาลในภาวะปกติได้
27 การตรวจเบืองต้น การรักษาเช่นวัคซี นหรื อยาต่างๆ
28 ความสะดวกสบายในการใช้บริ การ

หน่ วยงาน

สํานักงานการวิจยั แห่ งชาติ
สวัสดิการชุมขนตําบลบาง
ปลา

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

นางสาวธรรมภรณ์ ประภาสะ
thammaporn.p@nrct.go.th
MK0059 วัต
จําเนียร.ไวย์ชาตา

spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรชุมชนตําบล
บางพึง

MA0060 นส.วิภาดา มีเจริ ญ

spkk2556@gmail.com

มูลนิธิศูนย์ประสานงาน จ.
ระยอง (ศปจ.ระยอง)/
สมัชชาสุ ขภาพ จ.ระยอง

MA0050
ระยอง นายสุ ทธิธรรม เลขวิวฒั น์

lakavivat.auan09@gmail.com

สาธารณสุ ข

1111

1111

ธีระชาติ จงอุดมศีล

kanglove478@gmail.com

กรมส่ งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ

MP0002 นางพัชรมณฑ์ ปิ ติปัญญากุล www.dep.policy@gmail.com

สํานักสื อสารความเสี ยง
และพัฒนาพฤติกรรม
สุ ขภาพ กรมควบคุมโรค

AA0055 นางสาวอลีนา บัวสด

aleena.phssru@gmail.com

เลิฟแคร์

1111

เจนจิรา แก้วมูล

jibjan.5263@gmail.com

ANS Audit

1111

ปวีณ์ศยา ยัคลา

Paveesaya@gmail.com

ลําดับที
33
34
35

36
37
38

39

ความเห็น

ที
29 วัคซีน
30 ใส่หน้ากากล้างมือ
31

สถานพยาบาล / สิ ทธิ การรักษา
นอกจากการเข้าถึงวัคซี นโควิด 19 แล้ว ประชาชนยังจําเป็ นต้องได้รับการฉีด
วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรคของประเทศตามปกติ ซึงหน่วย
บริ การจะต้องจัดบริ การวัคซีนและติดตามกลุ่มเป้าหมายมาฉีดวัคซีนตามแผนงาน
รวมไปถึงเพิมขีดความสามารถให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริ การทาง
การแพทย์ได้อย่างครบวงจร ตังแต่ ความสามารถในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกัน
โรค มีหน่วยให้คาํ ปรึ กษาเรื องสุ ขภาพทีเข้าถึงได้ง่าย การเข้ารับตรวจหาเชือโควิด
19 ทีทัวถึง การส่ งต่อผูต้ ิดเชือเข้าสู่ การรักษาทีรวดเร็ว การได้รับการ
รักษาพยาบาลทีมีมาตรฐาน และการได้รับการชดเชยหรื อเยียวยาตามสมควร

32
33 การป้องกัน การรักษา
1)การเปิ ดช่องทางรักษาพยาบาล/รับยาในชุมชน(ศส.มช.)ซึ งมีทุกหมู่บา้ น
34 2)การให้หน่วยบริ การเข้าชุมชนอย่างน้อยสัปดาห์ละครัง
- กลุ่มเสี ยงต่าง ๆ ควรชวนกันระบุความเสียงของกลุ่มนันให้ชดั เจน ทีไม่ใช่
มาตรฐานกลางทัว ๆ ไป
35 - ควรมีการลงโทษทางสังคมกับกลุ่มนัน ๆ ในแต่ละกลุ่มของตัวเอง

หน่ วยงาน

สภาองค์กรชุมชนตําบลบาง
นําผึง
หจก.เภตรา
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)

รหัส
1111

ชื อสกุล
นางสาวพิกุลแก้ว แจ้งจร

MA0060 ธนาทร เขมวรัตถ์

1111

น.ส.ณัฐฐิญา ภู่ริยะพันธ์

ข้ อมูลติดต่ อ
spkk2556@gmail.com
spkk2556@gmail.com

natthiya@bedo.or.th

สถาบันวัคซีนแห่ งชาติ

AA0067 ผาณิ ตา โกมลมาลย์

phanita.k@nvi.go.th

กรมทรัพยากรนําบาดาล

MP0021 นางสาวดารา ติบเตปิ น

dara.c@dgr.mail.go.th

สมาคมส่ งเสริ มการพัฒนา
สตรี และเยาวชนลําปาง

MA0053 นางสาวศิริพร ปัญญาเสน

Siripornd2506@gmail.com

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัด
นครปฐม

MA0019 รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุ วรรณ phakamaslookkad@gmail.com

ลําดับที

40
41
42
43
44

ที

36
37
38

ความเห็น

หน่ วยงาน

ครอบคลุมการเข้าถึงสิ ทธิ ขนพื
ั นฐาน รวมถึงสิ ทธิ ในการเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในคนทุกกลุ่มตามหลักมนุษยธรรม

a.ppatbkk@gmail.com/
planning@ppat.or.th

ทุกเรื องตังแต่ตรวจเชือจนถึงการเข้ารักษา

สภาองค์กรชุมชนเทศบาล
เมืองลัดหลวง

MA0060 นายอํานาจ ปรี ชาศิลป์

spkk2556@gmail.com

ในภาวะวิกฤตสามารถทําการรักษาทีโรงบาลใดก็ได้

สมาคมส่ งเสริ มการพัฒนา
สตรี และเยาวชนลําปาง

MA0053 นางสาวเจนจิรา ยศปิ นตา

janeyot1986@gmail.com

สถานทีรองรับผูป้ ่ วยสิ ทธิ บตั รทองเวลาเกิภาวะวิกฤตเข้าบริ การไหนก็ได้

สมาคมส่ งเสริ มการพัฒนา
สตรี และเยาวชนลําปาง

MA 0053 นางศรี รัตน์ เขียวงาม

srirat 310 ๑gmail.com

กรมทีดิน

AA0046 น.ส.ศุภิณญา โซวเซ็ง

Supinya2503gmail.com

สภาองค์กรชุมชนตําบล
บางหัวเสื อ

MA0060 นางรพีพรรณ ศักดามินทร์

spkk2556@gmail.com

MA0060 นาย ศุภฤกษ์ เพชรรัตน์

spkk2556@gmail.com

MA0060 นางวิไลลักษณ์ ม่วงตะเรี ยน

spkk2556@gmail.com

39
40 กลุ่มสถานพยาบาล,คุณภาพยาและเวชภัณฑ์

การตรวจสุจภาพทุกคนไม่ใช่ตรวจเฉพาะกลุ่มเสี ยง

46
47

ข้อมูลของการฉี ดวัคซี น เพราะว่าประชาชนไม่เข้าใจในระบบการลงทะเบียนข้อ สภาองค์กรขุมชนเทศบาล
เมืองปู่ เจ้าสมิงพราย
42 รับการฉีด
สภาองค์กรชุมชน
43 ต้องเร็วและต้องไม่เลือกคนจนคนรวยไม่เลือกปฏิบตั ิรักษาทุกคนค่ะ

51
52

ข้ อมูลติดต่ อ

สมาคมวางแผนครอบครัว
แห่ งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี นค
MS0077 ริ นทราบรมราชชนนี

41

50

ชื อสกุล

สมาคมวางแผนครอบครัว
แห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี นค
ริ นทราบรมราชชนนี

45

48
49

รหัส

44 การตรวจหาเชือโควิดทุกคน
45 เรื องอาหารความสะอาดการห่างกัน
ชุดและอุปกรณ์ป้องกันโรคให้เพียงพอ และทีสําคัญจัดหาชุดตรวจโรคที
46 สามารถตรวจเองได้ให้กบั คนในชุมชน
คุณภาพชีวติ ของทุกคน(กลุ่มเปราะบาง)

47
48 การเจ็บป่ วยในทุกเรื องทีต้องการรักษาทีไม่ใช่ป่วยฉุกเฉิ น

ชุมชน 12 อาสาพัฒนาบาง
ฝ้าย

MA0060 นายอัครพงษ์ ภูวเจริ ษกุศลเลิศ spkk2556@gmail.com

ประธานสภาฯ

MA0060 บัญญัติ เพ็ชรน้อย

spkk2556@gmail.com

กรมปกครอง

MA0060 บุญญาภา ศิโรดม

spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรชุมชนตําบลบาง
บ่อ

MA0060 นางสาวมยุรี เล็ดลอด

spkk2556@gmail.com

เทศบาลเมืองบางแก้ว

MA0060 นางพุทธชาติ อาศัยผล

spkk2556@gmail.com

ลําดับที

ความเห็น

ที

การให้การบราการให้ครอบคลุมทัวถึง

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

สภาองค์กรชุมชน ต. บาง
เพรี ยง

MA0060 เจตนา สามเรื อนทอง

spkk2556@gmail.com

MP0018 ณัฐฐิญา ภู่ริยะพันธ์

natthiya@bedo.or.th

53

49

54

50 การรักษา การฉี ดวัคซี น

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)

55

1.ด้านการรักษาพยาบาลและการเยียวยา จนท.และ อสม.ทีทํางานหนักและมี
ความเสี ยง
2.เยียวยาผูป้ ่ วยและประชาชนทีได้รับผลกระทบ อันเนืองจากการให้บริ การที
51 ไม่ได้มาตรฐานหรื อด้านอืนๆ ตามความเหมาะสม

600/62 ม.14 ชุมชนเก่าจาน
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.
อุดรธานี 41000

1111

นางเทพี รอดขันเมือง

tapee1279@gmail.com

56

การเข้าถึงครอบคลุมในทุกมิติ ทัง 4 มิติ ดังนี
1) ส่งเสริ มสุขภาพ
2) ป้ องกัน ควบคุมโรค
3) รักษาพยาบาล
52 4) พืนฟูสภาพและเยียวยา

สสอ.หนองวัวซอ

ma074

ปุรินทร์ จุนโกเศศ

peethakorn@hotmail.com

สภาองค์กรของชุมชน
เทศบาลตําบลบางเสาธง

MA0060 เพ็ญศรี ปรื องาม

spkk2556@gmail.com

รพ.สต.บางจาก

MA0060 สําเนียง น้อยแรม

spkk2556@gmail.com

มูลนิธิกองทุนจิตอาสา
ประชารัฐ จังหวัด
สมุทรปราการ

MA0060 นางสาวอังคณา ขวเผือก

kang478@hotmail.co.th

สภาองค์กรชุมชนระดับ
จังหวัด

MA0060 สมขาย สุ ขประเสริ ฐ

spkk2556@gmail.com

สภาองกรชุมชนตําบลบาง
เพรี ยง

MA0060 อรนุช โชคบุญชู

spkk2556@gmail.com

57
58

การรักษาด้วยวิธีง่ายขึนโดยเฉพาะเมือวันทีเป็ นหรื อเจอ

53
54 ทีอยูอ่ าศัยและอาชี พทํากิน ในการครองชีพ

การตรวจหาเชือ การกักตัวและการดูแลผูถ้ ูกกักตัวเพือสร้างระบบการเฝ้าระวัง

59

55

60

56 ความสะดวก ปลอดภัย

61

57

สุขภาพ อาหารการกิ น ทีสามารถปลูกกินเอง/ด้อย่างยังยืน

ลําดับที

ความเห็น

ที

สภาองค์กรชุมชนตําบลบาง
กะเจ้า

MA0060 วรรณศิริ ลิปิสุ นทร

spkk2556@gmail.com

เรื องสุขภาพทัวไปและโรคประจําตัว ควรมีการตรวจสอบอย่างทัวถึงทุกกลุ่ม คน

พนังงานขับรถผูบ้ ริ หาร
TOYOTA TDEM

MA0060 เสริ มพันธุ์ พรหมผล

spkk2556@gmail.com

วัคซีนต้องได้รับทุกกลุ่มอายุ ทุกสิ ทธิ

สภาองค์กรชุมชนเทศบาล
ตําบลคลองด่าน

MA0060 นกเอียง กิมยงค์

spkk2556@gmail.com

เทศบาลตําบลบางเมือ

MA0060 นางสาวกิตติยา ประโยตัง

Prayothangkittiya@gemail.com

รพ.สต.ท้ายบ้านใหม่

MA0060 นางสมนึก ศรี บุญญารักษ์

spkk2556@gmail.com

Somboon Advance
Technology Pcl

MA0060 เสรี เนตรหัสนัยน์

spkk2556@gmail.com

สวัสดิการชุมชน

MA0060 นางมาลินี ธารดํารงค์

spkk2556@gmail.com

เครื อข่ายสมาชิกสมัชชา
ชัยนาท

MA0060 ธนพร ใจแสน

อปท.

MA0060 กันยา พานิช

spkk2556@gmail.com

ทน.สมุทรปราการ

MA0060 นางสาวพิรชัช ห้วยทราย

spkk2556@gmail.com

ร.รเทศบาล2 วัดใน

MA0060 รุ่ งทิพย์ เข็มทิศ

rungthip.kheamtid@gmail.com

เรื องสุขภาพกาย จิตใจ เศรษฐกิจ ควรครอบคลุมในทุกด้าน

สมาคมวางแผนครอบครัว
แห่งประเทศไทย

ว่าทีร้อยตรี หญิง อาทิตยาภรณ์
namfon0531@gmail.com
MA0060 กันธาแก้ว

ควบคุมให้ทุกคนใส่ แมสให้ทุกคน

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พราย จํากัด

ั ญา สิ นพันธุ์
MA0060 สุ กญ

spkk2556@gmail.com

MA0053 นางสายรุ ้ง ไชยบาง

rung.093@hotmail.com

59 ควรครอบคลุมในทุกเรื อง

68
69
70
71
72
73
74

61
62 ร่ างกาย,จิตใจ,ขีวติ ความเป็ นอยู,่
63 เรื องบริ การ

ช่องทาง การสื อสาร การบริ การ การติดตามผล

64
65 วัคชีน

ผูป้ ่ วยเรื อรัง เพศสัมพันธ์ อนามัยแม่และเด็ก

66
67 การช่วยเหลือดูแลและการมีวคั ซีนทีเพียงพอต่อประชากร
68 ปริ มาณและคุณภาพ
69 สุขภาพอนามัย
70

ข้ อมูลติดต่ อ
spkk2556@gmail.com

63

65
66
67

ชื อสกุล

MA0060 นายขวัญเมือง อยูน่ าน

58 ทุกเรื องทีเกียวกับสุขภาพ

60

รหัส

สภาองค์กรชุมชนตําบล
คลองด่าน

62

64

หน่ วยงาน

75

71

76

-ครอบคลุมทุกเรื อง ทุกกลุ่มวัย รวมทังการรับวัคซีนป้ องกันโควิด-19 ให้เป็ นไป
อบต.แม่กวั ะ
72 ตามความประสงค์ของประชาชน

ลําดับที

ความเห็น

ที

เรื องตรวจหาเชือโควิด-19 ไม่ตอ้ งเสี ยเงิน ได้รีบวัคซี นทุกกลุ่มอย่างทันที

77

73

79
80

ให้มีการฉีดวัคซี นทุกๆท่านในขุมชน สอดส่องดูอาการของคนในชถมชน ถ้ามี
74 อาการผิดปกติควรชีแนะให้แพทย์มาตรวจถึงทีบ้าน
75 รักษา ฟื นฟู

81
82

หน่ วยงาน

สุขภาพ การอุปโภคบริ โภคและสภาวะทางการเงินของครัวเรื อน

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

คณะทํางานทีอยูอ่ าศัย จ.
สมุทรปราการ

MA0060 นางอมลวรรณ บวรสิ ริภกั ดี

pom-frame@hotmail.com

อสม. อปพร

MA0060 สมใจ ฉิมพาลี

spkk2556@gmail.com

สสจ.

MA0060 นิชดา พงษ์แย้ม

Nichada.mali9@gmail.com

สมุทรปราการ

MA0060 ธัชกร ภัทรพันปี

thatchakorn.p@dru.ac.th

กรรมการ

MA0060 ดลพร อุประ

spkk2556@gmail.com

กลุ่มออมทรัพย์บา้ นหอม
ศีลหมู่3และเครื อข่าย
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตําบลบางพลีนอ้ ย

MA0060 นายไพรัช เรื องฤทธิ

ruangrit_prt@hotmail.com

1. ข้อมูลข่าวสารทีรวดเร็วตามเทคโนโลยี โดยเฉพาะข้อมูลทีตรงกับปั จจุบนั
ผ่านหน่วยงานของรัฐในแต่ละพืนทีโดยตรง กล่าวคือ ในแต่ละพืนทีหรื อแต่ละ
จังหวัดจะมีศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารทีได้รับจากพืนทีตรงอยูแ่ ล้วควรส่ งต่ออย่าง
รวดเร็วในพืนทีทําให้คนในพืนทีได้รับรู้และตระหนักรู ้ โดยไม่ตอ้ งรอให้ ศูนยฺ ์
กลางทีจะออกโทรทัศน์ก่อน (โดยในพืนทีจะมีผนู ้ าํ ในการสื อสารรายย่อยอยูแ่ ล้ว)
2. ควรมีการเปรี ยบเทียบข้อมูลระหว่างตําบลหรื อชุมชนในแต่ละจังหวัดเพือเป็ น
ข้อมูลจริ งเป็ นปั จจุบนั โดยไม่ตอ้ งเปรี ยบเทียบกับจังหวัดอืน หรื อประเทศอืน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
(โดยในพืนทีจะมีผนู ้ าํ ในการสื อสารรายย่อยอยูแ่ ล้ว)

76
77 เรื องสุขภาพ

รหัส

83

78

84

การคุม้ ครองทุกกลุ่มควรจะครอบคลุมในเรื องการรักษาและการบริ การเท่าเทียม
โหนด สสส.
79 กัน

MA0053 ศรี บาน บัวแก้ว

sribankongkaew.tuy2516@windo
qlive.com

85

80 ทุกเรื อง

MA0060 ภาณุ พงศ์ พุทธรัตนมณี

spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรชุมชนตําบลบาง
ยอ

ลําดับที
86
87

ความเห็น

ที

-ครอบคลุมทังเรื องสุขภาพการป้องกัน การรักษาทีเท่าเทียมกันการได้รับความ
81 ช่วยเหลือ สวัสดิการทีทัวถึงครอบคลุมทุกๆคน
82 ป้ องกัน ไม่ไปในกลุ่มคนมาก
อาหารและสื งแวดล้อมรวมกับทีอยูอ่ าศัยด้วย

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

รพ.สต.

MA0053 หมอลัดดา ศิริบุตร

micky-janejang@hotmail.com

เเผนก cnc

MA0060 ชัยรัตน์ ทรัพย์สอน

chaisubsorn@gmail.com

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พราย

MA0060 นฤพล โมกศิริ

spkk2556@gmail.com

บริ ษทั สามชัยอินฟราเทค
จํากัด

MA0060 นายสัมฤทธิ เผือนอาษา

Puanarsasamrit@gmail.com

Maintanaec

MA0060 อนุชิต อ้อมชมภู

spkk2556@gmail.com

88

83

89
90

84 ฉีดวัคซีนทีดีๆ
85 เรื องโรคติดต่อ

91

-การคุม้ ครองทุกกลุ่มควรจะครอบคลุมในเรื องการรักษาและการบริ การเท่า
เทียมกัน
-ครอบคลุมทุกเรื อง ทุกกลุ่มวัย รวมทังการรับวัคซีนป้ องกันโควิด-19 ให้เป็ นไป
ตามความประสงค์ของประชาชน
-ครอบคลุมทังเรื องสุขภาพการป้องกัน การรักษาทีเท่าเทียมกันการได้รับความ เครื อข่ายสมัชชาสุขภาพ
ลําปาง
86 ช่วยเหลือ สวัสดิการทีทัวถึงครอบคลุมทุกๆคน

MA0053 นางสาวศิริพร ปัญญาเสน

siriporn2506@gmail.com

92

87 เรื องสุขภาพ

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พราย จํากัด

MA0060 นิษฐิดา ใจยศ

spkk2556@gmail.com

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พราย จํากัด

MA0060 นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์ทอง spkk2556@gmail.com

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พราย จํากัด

MA0060 น.ส.กาญจนา ใจอ่อน

spkk2556@gmail.com

สหกรณ์เคหะสถานปู่ เจ้า
สมิงพราย

MA0060 นาย มนัส โตนา

spkk2556@gmail.com

บ้านมันคงปู่ เจ้าสมิงพราย

MA0060 นิชาภา ภัทรเวชนนท์

spkk2556@gmail.com

เครื อข่ายสมัชชาสุ ขภาพ

MA0053 ทองใบ มณีฝัน

◌่ janeyot1986@hotmail.com

ควรมาพ่นยาค่าเชือให้มากว่านี

93

88

94

89 การเป็ นอยู่

95
96
97

90 ทุกๆเรื อง
91 ไม่มี
92 มีบริ การทีเท่าเทียมกัน

ลําดับที

ที

ความเห็น

98

93 ทุกคนจะต้องร่ วมมือกัน

99
100

101
102
103
104
105

1. ให้ความรู้พนฐานในการเข้
ื
ารับการรักษา
2. ให้สิทธิขนพื
ั นฐาน (ปั จจัย 4) ในด้านความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนัก และการ
รักษาพยาบาล
3. มีระบบการเลือกรับสิ ทธิ บริ การทีเอือต่อผูป้ ่ วย
4. บุคลากรทีประจํารถฉุกเฉิ นของท้องถิน (จํานวน ความรู ้ ทักษะ) และ
เครื องมือสําคัญทีใช้ในรถฉุกเฉิ น
5. การแก้ขอ้ กม. ทีขัดแย้งกับความเป็ นจริ ง เช่น ไม่ให้รถฉุกเฉินรับผูป้ ่ วยทีหาย
94 แล้วกลับจาก รพ.
95 สุขภาพ เศรษฐกิ จและสังคม
ข้อมูลข่าวสาร
การตรวจค้นหา
96 การรักษาพยาบาล
97 การรักษาพยาบาลให้ทนั ถ่วงทีโดยไม่ตอ้ งจํากัดโรงพยาบาล
98 วัคซีนโควิค 19 การป้องกันสุ ขอนามัยในช่วงโคลวิค
99 การใช้ชีวติ
100 การรักษา

106
107

101 ทุกเรื อง
102 ปากท้องของประชาชน

108

103 เรื องวัคซีนต้องให้ดีกว่านี

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พราย จํากัด

MA0060 นาย เทียนชัย เผ่าพันธุ์

spkk2556@gmail.com

สมัชชาจังหวัด,มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์

MA0075 นายธนวัฒน์ จอมประเสริ ฐ

jomprasert@hotmail.com

บริ ษทั เอกชน

MA0060 น.ส. กาญจนา วิภาสธํารงจิต spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรชุมชน

MA0060 ชาญสิ น สุ ภาผล

Chansin02@hotmail.com

สภาองค์กรชุมชน

MA0060 ตุ๊กตา. ตะเพียนทอง

spkk2556@gmail.com

สถาบันราชประชาสมาศัย

MA0060 ชนิดา บุญลาโภ

spkk2556@gmail.com

สภาเด็กและเยาวชน

MA0060 นายชาคริ ต เหลาสุ ข

spkk2556@gmail.com

กรมการปกครอง

MA0060 นายวิสูตร มหานาค

spkk2556@gmail.com

องค์การบริ หารส่ วนตําบล
บางโปรง

MA0060 จารุ วรรณ อรุ ณรัตน์

spkk2556@gmail.com

สภาองค์กรชุมชน

MA0060 นาง ช่วง อินทสังข์

spkk2556@gmail.com

ร.พ.ส.ต. ในคลองบางปลากด MA0060 น.ส. พิชญ์นรี อัมระนันท์

spkk2556@gmail.com

ลําดับที

ที

ความเห็น

109

104 ไม่มีความคิดเห็น

110

105 การฉีดวัคซีน

111
112

- การส่ งเสริ มความรู ้ทางสุ ขภาพให้ประชาชนฐานราก เพือทําให้ประชาชนเกิด
ความรอบรู้ทางสุ ขภาพ (Health literacy) สามารถรับมือกับภาวะวิกฤตทางด้าน
สุขภาพได้
- การป้องกันควบคุมโรค เช่น เครื องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการควบคุม
ป้ องกันโรค
- การให้การรักษาผูป้ ่ วยในภาวะวิกฤตอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ
- การควบคุมคุณภาพการให้บริ การของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของรัฐ
- สภาพทางการเงินของผูป้ ่ วยในภาวะวิกฤต ทังในเรื องค่ารักษาพยาบาลและ
รายได้ทีสูญเสี ยในช่วงการรักษาตัว
- การให้บริ การทางสุ ขภาพควรครอบคลุมภาษาของประชากรทีอยูใ่ นประเทศ
ไทย เช่น ภาษาเมียนมาร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาชนพืนเมืองในไทย เป็ นต้น
106 - สุขภาพจิตของทังผูป้ ่ วย บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทัวไป
107 ด้านส่งเสริ ม ป้ องกัน รักษา ฟื นฟูและเยียวยา

113

114
115

108 ใส่แมสทุกคน
ความรวดเร็ วในการให้บริ การ การมีมาตรการรักษาทีเท่าเทียม ความพร้อมของ
บุคลากรตังแต่ระดับชุมชนจนถึงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ รวมถึงสวัสดิการของ
109 รัฐทีรองรับประชาชนทุกกลุ่ม เช่น บัตรทอง ประกันสังคม
110 ความสงบสุบ ลดการแพร่ กระยายของโรค

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

สก.บ้านมันคงปู่ เจ้าสมิงพราย MA0060 อาริ ญา หมืนไธสง

spkk2556@gmail.com

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พราย

MA0060 นางภาวนา จันทรอิมเอิบ

spkk2556@gmail.com

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
แพทย์นานาชาติแห่ ง
ประเทศไทย
(IFMSA-Thailand)

MS0087 บุญสิ ทธิ งามวิโรจน์เจริ ญ

liaison@ifmsa-th.org

กขป.เขต 12

1111

ชาคริ ต โภชะเรื อง

kahlao@gmail.com

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พราย

MA0060 นาง เสถียร เทียมทัศน์

spkk2556@gmail.com

เขตสุ ขภาพเพือประชาชน
ในพืนทีเขต 3

MA0080 นางสาววีนสั คล้ายนุย้

Weenus.nuy@gmail.com

บ้านมันคงปู่ เจ้าสมิงพราย

MA0060 วรรวษา วงศ์พิมพ์พระ

spkk2556@gmail.com

ลําดับที
116
117
118

ความเห็น

ที
111

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

เรื องของความช่าวยเหลือคนทีเดือดร้อน

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พราย

MA0060 ทิพย์วรรณ อุดมดัน

spkk2556@gmail.com

ครอบคุมเรื องการฉีดวัคซี น ให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําเบืองต้นได้ทวถึ
ั ง

สมาคมจักรยานยนต์จงั หวัด
สมุทรปราการ

MA0060 วันชาติ แก้วนุช

spkk2556@gmail.com

บ้านมันคงปู่ เจ้า

MA0060 อรวรา เสี ยงเพราะ

spkk2556@gmail.com

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนคราพนม

MA0020 พิพฒั น์พงศ์ เข็มปัญญา

ktonkra@gmail.com

สหกรปู่ เจ้าสมิงพราย จํากัด

MA0060 นางสุ ข ศรี วะอุไร

spkk2556@gmail.com

สหกรณ์เคหสถานปู่ เจ้าสมิง
พรายจํากัด

MA0060 คมสัน แสงสุ วรรณ์

spkk2556@gmail.com

บริ ษทั โกลโบ้ฟ้ดู ส์

MA0060 นาย ณัฐพล มะเดือ

spkk2556@gmail.com

112
113 ควรเข้าถึงทุกคน

121
122

การตรวจสุขภาพประจําปี /คัดกรองโควิค ฉี ดวัคซี นฟรี ในทุกกลุ่มรวมต่างด้าว
114 ด้วย
115 ทุกเรื องทีจะเป็ นประโยชน์ สําหรับทุกคนทุกกลุ่ม
ควรมีการให้ความรู ้กบั ประชาชมในพืนที ออกเดินสายของ อสม เพราะ
116 ประชาชนหลายคนไม่เข้าใจหลายๆเรื อง
117 รายได้

123
124

1.การสร้างความร้◌ูความเข้าใจทีถูกต้องในข้อมูลข่าวสารเพือลดความตระหนก
จากการขาดความรู ้ความเข้าใจ และช่วยให้เกิดความร่ วมมือในการแก้ปัญหา
ร่ วมกัน ในทุกภาคส่ วน
2.การปรับเปลียนรู ปแบบการให้บริ การโดยการใช้เทคโนโลยี การส่งต่อใน
กิ จการต่างๆโดยวิธีการทีต่างไปจากเดิม เช่นการส่ งยาทางไปรษณี ย์ การตรวจ
คัดกรองเชิงรุ ก
3.การใช้ความร่ วมมือจากภาคีเครื อข่ายทังในภาครัฐและเอกชนในการเข้าถึง
พืนทีและบุคคลทีเป็ นกลุ่มเปราะบางเช่น ผูส้ ูงอายุทีอยูค่ นเดียว กลุ่มคนไร้บา้ นผู้
พิการต่างๆเพือให้ขอ้ มูลข่างสาร การติดตามการให้ความช่วยเหลือด้าน
สุขอนามัย การเก็บข้อมูลทีเป็ นจริ งจาหน้างานเพือการพัฒนาระบบบริ การ
โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
นางสาวปิ ยาภรณ์ เลิศปัญจ
สํานักงานแพทย์ การรถไฟฯ AA0062 ทรัพย์
118 ทางด้านสุขภาพในภาวะวิกฤติ
บริ ษทั โกลโบ้ฟ้ดู ส์
MA0060 นาย ณัฐพล มะเดือ
119 รายได้

119
120

ข้ อมูลติดต่ อ

lertpunjasub@hotmail.com
spkk2556@gmail.com

ลําดับที
125
126
127
128
129
130

ที
120
121
122
123

ความเห็น
สิ ทธิการรักษา
ทุกเรืิ อง
ใส่หน้ากากล้างมือ
การไปทีอืน อาหาร ความสะอาด เว้นระยะห่าง

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

พนักงานบริ ษทั

MA0060 ภัททา รัศมีปทุมทอง

spkk2556@gmail.com

บริ ษทั เอกชน

MA0060 ศศิกลั ยา แสนจินดา

spkk2556@gmail.com

พนักงานเจ้าท่า

MA0060 ธนาทร เขมวรัตถ์

spkk2556@gmail.com

ปกครอง

MA0060 พรทิวา. ขืนสุวรรณ

spkk2556@gmail.com

กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมันคงของมนุษย์

MA0060 นางสาวฉลวย หมุดธรรม

spkk2556@gmail.com

124 เรื องสุขภาพอนามัย
การให้สิทธิในการรักษา ระบบการรักษา และอุปกรณ์การป้องกันทีพร้อม ทัวถึง
องค์การยูนิเซฟ
125 เท่าเทียม และทันเวลา

1111

มนสิ ชา พูลสวัสดิ

mpoolsawat@unicef.org

ลําดับที

131
132
133

ความเห็น
หน่ วยงาน
1) ศบค. / บอร์ด ศปค. ต้อมมีความน่าเชือถือทีแถลงรายวัน ต้องสร้างความ
เชือมัน ข้อมูลถูกแถลงจากหน่วยงาน มีเอกภาพ
2) ปฏิรูประบบสาธารณสุ ขของประเทศ
• ปฏิรูประบบสาธารณสุ ขใหม่ทงหมด
ั
เพือให้มีความเข้มแข็งในการเผชิญภาวะ
วิกฤตจากโรคระบาด (มองประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุด และคํานึง
คนทํางานด้วย)
• การปฏิรูป อสม. บางคนชรามากเกินกว่าทําหน้าที / บางคนติดเตียง (พีตาย
น้องทําแทน) / อสม. ไม่รู้บทบาทหน้าที ไม่มีความรู้ (อสม. เป็ นกลไกในการ
สื อสารกับแต่ละกลุ่มในชุมชน)
• การพัฒนาระบบบริ การเชิงรุ ก / พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้เพิมขึน /
อุปกรณ์ทางการแพทย์ / พัฒนาระบบสุ ขภาพภาคประชาชน เช่น จิตอาสา อสม.
ให้สามารถช่วยเหลือทางการแพทย์ได้ / การบริ การส่งยาทางไปรษณี ยห์ รื อขนส่ง
, รับยาใกล้บา้ น ในสถานการณ์โรคระบาด
• การถ่ายโอน ให้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถินให้มากขึน (การสร้างบุคลากร
ทางการแพทย์ทีใกล้ชิดประชาชน, ไม่เฉพาะเรื องโรคระบาด รวมทังเรื อง
อุบตั ิภยั ทางท้องถนน, การแพทย์ฉุกเฉิน)
3) ระบบกองทุนสุ ขภาพ ควรแบ่งรายได้ ตังเป็ นกองทุนย่อยเพือเตรี ยมรองรับ
กองเลขาสมัชชาสุ ขภาพ
วิกฤติการเกิดโรคในคราวต่อ ๆ ไป ร่ วมกับกองทุนอืน ๆ เช่น กองทุน
จังหวัดเชียงใหม่
126
ประกันสังคม
ที

127 รักษา ฟื นฟู เยียวยา
128

ทุกด้าน ตังแต่การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื นฟูสภาพ

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดสงขลา
สํานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดหนองบัวลําภู

รหัส

ชื อสกุล

MA0014 อัญชลี สุ ใจคํา
1111

ชาคริ ต โภชะเรื อง

MA0071 น.ส.วรางคณา อินทโลหิต

ข้ อมูลติดต่ อ

anchalee4811@gmail.com
kahlao@gmail.com
warangkana4268@gmail.com

ลําดับที

ความเห็น

ที

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

4.1 ใช้กลไกหมอครอบครัว ซึงประกอบด้วย อสม. รพ.สต. หมอประจํา
ครอบครัวทีมาจากรพช.
4.2 การจัดบริ การทุกกลุ่มทุกคนทีอยูบ่ นผืนแผ่นดินไทย อย่างเท่าเทียม ยืดหยุน่
และครอบคลุม 4 มิติได้แก่การรักษา ส่ งเสริ ม ป้องกัน ฟื นฟู
4.3 การสร้างพืนทีให้บริ การทีมีความปลอดภัยทังผ็รับบริ การ และผูใ้ ห้บริ การ
4.4 การจัดการวัคซี นป้ องกันโรคทีปลอดภัย และให้ครอบคลุมทุกกล่มเพือให้
เกิดภูมิตา้ นทานให้มากทีสุ ด
4.5 บริ การสุขภาพจิตทีครอบคลุมทุกกลุ่มเพือการป้องการเกิ ดอุปทานหมู่
เครื อข่ายสมัชชาสุ ขภาพ
134

129

จังหวัดน่าน

MA0026 นภาพร มหายศนันท์

ninenapa2508@gmail.com

135

-ครอบคลุมในเรื องการรับบริ การด้านการรักษาพยาบาลเบืองต้นทีรวดเร็ ว
สะดวก และมีประสิ ทธิ ภาพ คุม้ ค่าสมราคา ใช้ยาอย่างเหมาะสม
-ควรครอบคลุมด้านควบคุมและป้องกันโรคอย่างง่ายๆทีชุมชนสามารถบริ หาร
จัดการได้ดว้ ยตนเอง
-ควรครอบคลุมด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพเพือให้คนในชุมชนสามารถส่งเสริ มให้
130 กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพแข็งแรงสามารถมีคุณภาพชีวติ ทีดีได้

สํานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดอํานาจเจริ ญ

MA0073 นภัทร งามเถือน

napat1963350@gmail.com

136

131 สุขภาพ. การงาน. การเงิน

กองทุนทีดินทํากินโป่ งนํา
ร้อน. จันทบุรี

จําเป็ น

อําไพ. ไชยเชตุ

aumphai50727@gmail.com

ลําดับที

137

ที

ความเห็น

หน่ วยงาน

รหัส

สิ งจําเป็ นสําหรับการป้ องกันตัวเองและลดความเสี ยงขันพืนฐาน
การแยกหรื อสแกนความรุ นแรงของโรคและส่งต่ออย่างรวดเร็ว
การกําหนดเวลาการตรวจและวินิจฉัยว่าต้องภายในกีนาที กีชัวโมง เพือให้
ผูร้ ับบริ การรับรู ้
การให้บริ การทีเหมาะสมกับสภาพผูป้ ่ วย ไม่ใช่ฐานะทางการเงินหรื อตําแหน่ง
หน้าที
30 บาทรักษาทุกโรคต้องครอบคลุมตังแต่การขอรับการตรวจโรคอุบตั ิใหม่ ทุก
โรงพยาบาล ทุกสถานพยาบาล
กลุ่มเปราะบางทังเด็ก ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ชุมชนแออัด ชนเผ่าชาติพนั ธุ์ คนไร้บา้ น
ต้องได้รับการคุม้ ครองและเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ อย่างรวดเร็ว จากฐานข้อมูล
สถาบันบริ หารจัดการ
ธนาคารทีดิน
132 ของกระทรวง พม. ทีมีอยูแ่ ล้ว

1111

ชื อสกุล

สุ วรรณา บุญกลํา

ข้ อมูลติดต่ อ

suwanna.b@labai.or.th

ลําดับที

ที

ความเห็น
ทุกคน ทุกกลุ่มทังทีมีสิทธิและไม่มีสิทธิ ใด ๆ ทังชาวไทยและต่างชาติ มีสิทธิใน
การเข้าถึงบริ การสุ ขภาพในกรณี เหตุเจ็บป่ วยฉุกเฉิ น และกรณี โรคติดต่อร้ายแรง
เช่น โควิด-19 ทีต้องได้รับการรักษาเร่ งด่วน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รัฐอาจจัดตังเป็ น
กองทุนขึนสําหรับการณ์นีโดยเฉพาะ

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

ทุกคน ทุกกลุ่มมีสิทธิ ทีจะได้รับคําแนะนําในแนวทางปฏิบตั ิการป้องกันดูแล
ตนเอง หากเกิ ดเหตุขึนจะทําอย่างบ้าง ในรู ปแบบบการสื อสารหลายช่องทาง
หลายภาษา
จัดให้มีอาสาสมัครต่างชาติ หรื ออาสาสมัครสาธารณสุขทีมีอยูแ่ ล้วดูแล
ชาวต่างชาติ และชาวไทยทียังไม่มีสิทธิไม่มีบตั รให้ครอบคลุมมากยิงขึน
ผูท้ ียังไม่มีสิทธิหลักประกันสุ ขภาพทีอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย สามารถซือ
ประกันสุ ขภาพได้แม้ไม่มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
ค้นหา ช่วยเหลือ จัดระบบการให้บริ การกลุ่มคนด้อยโอกาส กลุ่มคนเปราะบาง
ให้สามารถเข้าถึงบริ การสุ ขภาพในภาวะวิกฤตได้อย่างครอบคลุม
140

133

รัฐควรจัดให้มีวคั ซี นโควิด-19 ฉีดให้ประชาชนทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมทังทีมี

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัด
มุกดาหาร

MA0044 นายชุมพล อาจวิชยั

chumpol_ard@yahoo.com

ลําดับที

ที

ความเห็น

หน่ วยงาน

รหัส

ชื อสกุล

ข้ อมูลติดต่ อ

141

การนําเสนอข้อมูลข่าวสาร การสือสาร ทีถูกต้อง ชัดเจน เป็ นข้อเท็จจริ ง สร้างความเข้าใจ
กระตุน้ ให้เกิดการตืนตัวของผูร้ ับข่าวสาร
- มีแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวทีขับเคลือนระบบสาธารณสุ ขอย่างจริ งจัง
- มีขอ้ บัญญัติทระบุ
ี ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ต้องเข้ามาดูแลผูป้ ่ วยในชุมชนตนเอง
อย่างจริ งจัง เช่น ระบบการขนส่ งผูป้ ่ วย การดูแลกลุ่มเสียง การประกันความเสี ยงกับ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
- พัฒนาศักยภาพคนทํางานในระบบสาธารณสุ ข โดยเฉพาะ อสม. ให้มีศกั ยภาพ ในเรื อง
ความรู ้ ความเข้าใจ ในการดูแลป้องกันโรคระบาด การสือสารข้อมูลทีถูกต้อง ชัดเจน
- พัฒนาระบบ AI เพือเป็ นฐานข้อมูล และการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์
- มีตวั แทนสาธารณสุ ขจากระบบอุตสาหกรรม เข้ามีส่วนร่ วม เชือมโยงกับระบบ
สาธารณสุ ขภาครัฐ
- ท้องถินมีความรู ้ ความเข้าใจ ดูแลกลุ่มเพศทางเลือก หรื อสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการมี
สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดลพบุรี MA0052 กาสัก เต๊ะขันหมาก
134 เพศสัมพันธ์

mim_60439@hotmail.com
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การเข้าถึงบริ การสุ ขภาพในภาวะวิกฤตเพือการคุม้ ครองคนทุกกลุ่ม ควร
ครอบคลุมทัง 4 มิติได้แก่ การดูแลรักษา การป้องกันโรค การส่ งเสริ มสุ ขภาพ
และการฟื นฟูสภาพ โดยมีเป้ าหมายและ
แนวคิดหลัก 1A4C ได้แก่
Accessibility (การเข้าถึงบริ การ), Continuity (การให้บริ การอย่างต่อเนือง),
Comprehensiveness (การให้บริ การแบบเบ็ดเสร็ จ) ,Coordination (การ
ประสานงาน) , Community participation (ชุมชนมีส่วนร่ วม) ด้วยความเป็ น
135 ธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกัน

jakkaphu@buu.ac.th

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัด
สระแก้ว

MA0063 จักรพันธ์ นาน่วม

ลําดับที

ที
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หน่ วยงาน
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แนวทางการทํางานร่ วมกันของหน่วยงานภาครัฐ กับ ภาคประชาชน “พลัง
พลเมืองตืนรู้กบั การเข้าถึงบริ การสุ ขภาพในภาวะวิกฤต” หลักการตรวจตัดกรอง
สุขภาพจะต้องให้การตรวจดูแลสุ ขภาพฟรี ทงหมด
ั
ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิกบั บุคคล
เมือพลเมืองอาสา หรื อประชาชนพบเห็นคนป่ วยในพืนทีต้องช่วยกันแนะนําให้ สมัชชาสุ ขภาพจังหวัด
บุรีรัมย์
136 เข้ามาพบแพทย์เพือตรวจดูแลสุ ขภาพอย่างทัวถึง

MA0028 ธงชัย สี โสภณ

seksit.dk@bru.ac.th
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การเข้าถึงบริ การสุ ขภาพตรงนีอยากให้ทุกคนทุกกลุ่ม ทังคนทีมีสญ
ั ชาติไทยและ
ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยเข้าถึงบริ การสุขภาพอย่างทัวถึง และในเรื องของการฉีดวัคซี น
ก็อยากให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่มอีกเช่นเดียวกัน และการเข้ารักษาในกรณี ที
ตรวจพบแล้วว่าเป็ นโควิด19 ข้อสําคัญคือการทีอยากให้ทางราชการมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจให้ทวถึ
ั งโดยเฉพาะกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ซึง
137 อาจจะต้องใช้ภาษาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ เพือให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึง

MA0045

taweewanyui@gmail.com

สมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทวีวรรณ สัมพันธสิทธิ

ลําดับที

ที
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การประชาสัมพันธ์ทต่ี อเนืองโดยใช้สือทีทําให้คนรับรู้และเข้าใจได้ง่าย เช่น เสี ยงตาม
สายในชุมชนเพราะบางบ้านไม่มีวทิ ยุ หรื อบางคน ไม่มีอินเตอร์เน็ตดูจากมือถือไม่ได้
- การเข้าถึงการบริ การสุ ขภาพในภาวะวิกฤตเพือการคุม้ ครองคนทุกกลุ่ม ควรครอบคลุม
เรื องการเยียวยาในด้านการกํากับดูแลและเข้าถึงอย่างใกล้ชิด การรักษาบริ การสุ ขภาพที
ถูกต้องตามมาตรฐานทางการแพทย์ รวมถึงการเข้าถึงการบริ การสุขภาพในด้านของคน
ใกล้ชิดกับผูท้ มีี ความเสี ยงการคัดกรองการสัมผัสโรคควรทํากับทุกคน
- ควรครอบคลุมในเรื อง ความรวดเร็ วในการรักษา การเดินทางเข้ารับการรักษา และมี
ระบบยกเว้นค่าใช้จ่ายกรณีทเป็
ี นกลุ่มคนทีไม่สามารถจ่ายได้ (สาเหตุทไม่
ี สามารถเข้าถึง
ระบบบริ การสุ ขภาพ ส่ วนหนึงอาจมาจากความกังวลกับค่าใช้จ่ายทีจะเกิดขึนตามมา
ภายหลังการใช้บริ การระบบสุ ขภาพ) ระบบยกเว้นค่าใช้จ่ายบริ การสุ ขภาพ กรณี ทเป็
ี นกลุ่ม
คนทีไม่สามารถจ่ายได้ มีความสําคัญอย่างยิง ในภาวะวิกฤตทีเกิดโรคระบาด เช่น โควิด-19
ถ้ากลุ่มคนดังกล่าว มีเชือโควิด-19 แล้วไม่สามารถเข้าถึงระบบบริ การสุ ขภาพได้ ก็ไม่
สามารถทีจะแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19 ได้ และควรมีการบริ การสุ ขภาพทีควรทํา
ควบคู่กนั คือการดูแลด้านสุ ขภาพจิตของคนทีป่ วยและไม่ป่วย
1) การเข้าถึงการรักษาพยาบาลตามความจําเป็ น
2) การเข้าถึงอาหารสามมือ โดยให้สามารถเลือกได้วา่ จะเป็ นค่าอาหาร หรื ออาหาร
3) การได้รับเงินชดเชยจากการสู ญเสี ยทางธุ รกิจ หรื อพักชําระหนีทังสิ นเชือบุคคล และ
ดอกเบียธนาคาร
4) การเข้าถึงวัคซีนทีมีประสิ ทธิภาพในการรักษา
5) การเข้าถึงเทคโนโลยีทเกี
ี ยวข้องทางการศึกษา หรื อพืนทีสาธารณะ เช่น มีจุดให้บริ การ
สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดลําพูน MA0054 วันเพ็ญ พริ นทรากูล
138 Wifi Free เป็ นต้น
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1. สถานพยาบาลควรมีการจัดเตรี ยมสถานทีและเตียงไว้รองรับผูป้ ่ วยติดเชือให้
เพียงพอ
2. สถานพยาบาลควรจัดชุดตรวจหาเชือและวัคซีนป้ องกันให้มีจาํ นวนเพียงพอ
139 กับความต้องการของประชาชน โดยทีประชาชนไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายเอง

การนิคมอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย

AA0060 . นิภาวรรณ

ข้ อมูลติดต่ อ

printra@yahoo.com

