สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๑ / ผนวก ๑
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๔
เส้นทางเดิ นของมติ ฯ
๔ พฤศจิ กายน ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๒.๒
การคุ้มครองการเข้าถึงบริ การสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิ กฤตอย่างเป็ นธรรม
ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ
ผลผลิ ต/ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์/ผลกระทบ
๑. ให้มีหลักประกันสุขภาพสาหรับที่ไม่มีสญ
ั ชาติ ไทย ผู้มีปัญหาสถานะและสิ ทธิ ซึ่งไม่มีหลักประกันสุขภาพ
๑.๑ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวง ๑.๑ พั ฒ นากฎหมายหลั ก ประกั น ๑.๑ กฎหมายหลักประกันสุขภาพ
ทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยมีหลักประกัน
แรงงาน, กระทรวงมหาดไทย,
สุ ข ภาพส าหรับ บุ ค ลที่ไ ม่ มีส ัญ ชาติ
สาหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติไทย
สุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่
กระทรวงต่างประเทศ,
ไทย ผูม้ ปี ั ญหาสถานะและสิทธิ ซึ่งไม่
ผูม้ ปี ั ญหาสถานะและสิทธิ และไม่
จาเป็ นได้โดยไม่ถูกเลือกปฏิบตั ิ แม้อยู่ใน
กระทรวงการคลัง,สภาความ
มีห ลัก ประกั น สุ ข ภาพ หรื อ มี ก าร
มีหลักประกันสุขภาพ
ภาวะวิฤต รวมทัง้ ยังเข้าถึงการป้ องกันการ
มันคงแห่
่
งชาติ,สานักงาน
แพร่ระบาดของโรคต่างๆ โดยไม่เสีย
ทบทวนกฎหมายหลั ก ป ระ กั น
ค่าใช้จ่าย และได้รบั ความคุม้ ครองทางด้าน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , สุ ข ภ า พ แ ห่ ง ช า ติ พ . ศ . ๒ ๕ ๔ ๕
สุขภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน
กรมควบคุมโรค, สานักงาน
มาตรา ๕ รวมทัง้ กฎหมายและ
ประกันสังคม
มาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวง ๑.๒ จัดทาแผนปฏิ บตั ิ การระดับชาติ ๑.๒ แผนปฏิ บตั ิ การระดับชาติดา้ น
แรงงาน, กระทรวงมหาดไทย,
ด้านสุขภาพสาหรับผูท้ ไ่ี ม่มี
สุขภาพสาหรับผูท้ ไ่ี ม่มสี ญ
ั ชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
สัญชาติไทย ผูม้ ปี ั ญหาสถานะ
ไทย ผูม้ ปี ั ญหาสถานะและสิทธิ
ความมันคงของมนุ
่
ษย์,
และสิทธิ ซึ่งไม่มีหลักประกัน
ซึ่งไม่มีหลักประกันสุขภาพ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
สุขภาพ
๑.๓ โครงสร้าง/ กลไก และหน่วยงาน
วิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ
กลางทีร่ บั ผิดชอบประสานงาน
ของประชากรข้ามชาติ, ภาค
และบูรณาการเชิงนโยบาย
ประชาสังคม, สภาองค์การ
ติดตาม และประเมินผลการ
นายจ้าง, สภาหอการค้าไทย,
ดาเนินงานด้านแผนงาน
กรุงเทพมหานคร, องค์กร
งบประมาณ และพัฒนาระบบ
ระหว่างประเทศ
ฐานข้อมูล สุขภาพแก่ผไู้ ม่มี
สัญชาติไทย ผูม้ ปี ั ญหาสถานะ
และสิทธิ และไม่มหี ลักประกัน
สุขภาพ
สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๒ / ผนวก ๑ เรื่อง การคุม้ ครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุม่ ประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็ นธรรม หน้า ๑/๔

ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ
ผลผลิ ต/ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์/ผลกระทบ
๒. พัฒนาระบบบริ การสุขภาพที่ทาให้เกิ ดการเข้าถึงบริ การสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มประชากรเฉพาะ รวมทัง้ พัฒนาศักยภาพ
องค์กรและเครือข่ายให้มีความสามารถในการจัดการปัญหาสุขภาพในภาวะวิ กฤต
๒.๑ มาตรการ แผนปฏิบตั กิ ารในการ
กลุ่มประชากรเฉพาะเข้าถึงบริการสุขภาพที่
๒.๑ กระทรวงสาธารณสุข สานักงาน ๒.๑ การพัฒนาระบบบริการเชิงรุก
และการดูแลที่บ้าน โดย
บริการเชิงรุกและการดูแลที่
สอดคล้องกับวิถวี ฒ
ั นธรรมและมีศกั ยภาพใน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
การจัดการปั ญหาสุขภาพของกลุ่มตนเองได้
ครอบครัวและชุมชนให้
บ้าน โดยครอบครัวและชุมชน
และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ครอบคลุมทุกมิตสิ ุขภาพ
๒.๒ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวง ๒.๒ พัฒนาระบบบริการของหน่วย ๒.๒ ระบบบริการของหน่วยบริการ
การพัฒนาสังคมและความมันคง
่
บริการปฐมภูมใิ ห้มคี วามพร้อม
ปฐมภูมทิ ม่ี คี วามพร้อมในการ
ของมนุษย์,กระทรวงศึกษาธิการ
ในการให้บริการกับกลุ่ม
ให้บริการต่อกลุ่มประชากร
สานักงานประกันสังคมและ
ประชากรเฉพาะ
เฉพาะ
สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ,สภาวิชาชีพ
๒.๓ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวง ๒.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูล กลุ่ม
๒.๓ ระบบฐานข้อมูลของกลุ่ม
แรงงาน, กระทรวงมหาดไทย,
ประชากรเฉพาะของแต่ละชุมชน
ประชากรเฉพาะในระดับชุมชน
องค์การปกครองส่วนท้องถิน่
และเทคโนโลยีช่วยในการ
จัดบริ การสุขภาพ
๒.๔ กระทรวงสาธารณสุข, กรมการ ๒.๔ ยกระดับสถานพยาบาลใน
๒.๔ สถานพยาบาลในเรือนจาทีม่ ี
แพทย์, กระทรวงยุตธิ รรม, กรม
เรือนจา
คุณภาพ
ราชทัณฑ์, สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
๒.๕ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวง ๒.๕ ลดความแออัดของผูต้ อ้ งขังใน ๒.๕ มาตรการในการลดความเสีย่ ง
ยุตธิ รรม, กรมราชทัณฑ์
เรือนจาและการจัดการทางด้าน
ต่อการติดเชือ้ การแพร่ระบาด
สิง่ แวดล้อม
ภายในเรือนจา
สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๒ / ผนวก ๑ เรื่อง การคุม้ ครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุม่ ประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็ นธรรม หน้า ๒/๔

ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ
ผลผลิ ต/ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์/ผลกระทบ
๓. พัฒนาระบบ กลไก และรูปแบบการส่งเสริ มสุขภาพ การป้ องกัน ช่วยเหลือ ดูแล จัดการพื้นที่และสิ่ งแวดล้อม และส่งต่อที่เป็ นดาเนิ นการโดยชุมชน
๓.๑ กระทรวงสาธารณสุข, สานักงาน ๓.๑ พัฒนาระบบ กลไก และ
คนในชุมชนมีความพร้อมและมีศกั ยภาพใน
๓.๑ มีระบบ กลไก และรูปแบบการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,
การรับมือกับภาวะวิกฤตต่างๆ เช่น โรค
ส่งเสริมสุขภาพทีด่ าเนินการโดย
รูปแบบการส่งเสริ มสุขภาพ
กระทรวงมหาดไทย, องค์การ
ระบาดอุบตั ใิ หม่
ชุมชนสามารถเชื่อมต่อกับระบบ
การป้ องกัน ช่วยเหลือ ดูแล
ปกครองส่วนท้องถิน่ , ภาค
บริการสุขภาพของประเทศได้
จัดการพื้นที่ สิ่ งแวดล้อม และ
ประชาสังคม
ส่งต่อที่เป็ นการดาเนิ นการ
โดยชุมชน (Community-led
health services) ให้เป็ นส่วน
หนึ่ งของระบบบริ การสุขภาพ
ของประเทศ
๓.๒ กระทรวงสาธารณสุข, สานักงาน ๓.๒ พัฒนาศักยภาพของชุมชน
๓.๒ อาสาสมัครในชุมชนทีม่ ี
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,
ภายใต้แนวคิดชุมชนเข้มแข็ง
ศักยภาพ (แกนนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย, กระทรวง
(ค้นหาต้นทุนมนุษย์ ทุนทาง
อาสาสมัครพัฒนาในชุมชน
การพัฒนาสังคมและความมันคง
่
สังคม)
อาสาสมัครการสือ่ สารคนพิการ
ของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วน
อสม. อสต. อสส. จิตอาสา อป
ท้องถิน่ , สสส, ภาคประชาสังคม
พร.) และมีองค์ความรูใ้ นการ
จัดการปั ญหาสุขภาพภายใต้
บริบทของชุมชน
๓.๓ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวง ๓.๓ ปรับและแก้ไขระบบการ
๓.๓ ระบบสนับสนุนการดาเนินการ
แรงงาน, กระทรวงมหาดไทย,
และแผนการจัดการและ
ดาเนิ นงานที่มีอยู่ในปัจจุบนั
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
งบประมาณโดยชุมชน
ให้สามารถสนับสนุนการ
ความมันคงของมนุ
่
ษย์, องค์กร
ดาเนินการโดยชุมชนได้ ในด้าน
ปกครองส่วนท้องถิน่ , ภาค
การจัดระบบการจัดการ
ประชาสังคม
(logistic) และการสนับสนุน
งบประมาณ
สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๒ / ผนวก ๑ เรื่อง การคุม้ ครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุม่ ประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็ นธรรม หน้า ๓/๔

ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ
ผลผลิ ต/ตัวชี้วดั
๔. เสริ มสร้างความเป็ นธรรมในการเข้าถึงบริ การสุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย และเป็ นมิ ตร
๔.๑ รัฐบาล, กรมคุม้ ครองสิทธิและ ๔.๑ พัฒนาร่างกฎหมายขจัดการ
๔.๑ พระราชบัญญัตขิ จัดการเลือก
เสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม,
เลือกปฏิบตั ติ ่อบุคคลเพือ่ เสนอ
ปฏิบตั ขิ จัดการเลือกปฏิบตั ติ ่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
บุคคล
แห่งชาติ, ภาคประชาสังคม
และนาเข้าสูก่ ารพิจารณาของ
รัฐสภา
๔.๒ สานักงานหลักประกันสุขภาพ ๔.๒ สนับสนุนให้มหี น่วยรับเรื่อง
๔.๒ มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียน ๕๐
แห่งชาติ, กระทรวงสาธารณสุข
ร้องเรียนอื่นทีเ่ ป็ นอิสระจากผูถ้ ูก
(๕) ๑ หน่วยต่ออาเภอ
ร้องเรียน ตามมาตรา ๕๐ (๕)
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ๑ หน่วยต่อ
อาเภอ
๔.๓ กระทรวงสาธารณสุข, สานักงาน ๔.๓ พัฒนาช่องทางการสือ่ สารและ ๔.๓ มีช่องทางการสือ่ สารและชุด
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,
ข้อมูลความรอบรูด้ า้ นสิทธิ
ข้อมูลความรอบรูด้ า้ นสิทธิ
สานักงานประกันสังคม,
สุขภาพเพือ่ ให้ประชาชนใช้เป็ น
สุขภาพเพือ่ ให้ประชาชนใช้เป็ น
สานักงานคณะกรรมการกิจการ
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
การเลือกรับบริการสุขภาพอย่าง
การเลือกรับบริการสุขภาพอย่าง
และกิจการโทรคมนาคม
ทัวถึ
่ งและเป็ นธรรม
ทัวถึ
่ งและเป็ นธรรม
แห่งชาติ, กระทรวงดิจทิ ลั และ
เศรษฐกิจ

ผลลัพธ์/ผลกระทบ
ลดการเลือกปฏิบตั ใิ นสังคมไทย

กลุ่มประชากรเฉพาะเข้าถึงช่องทางการ
ร้องเรียน และช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายอย่างเพียงพอและเหมาะสม

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๒ / ผนวก ๑ เรื่อง การคุม้ ครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุม่ ประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็ นธรรม หน้า ๔/๔

