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ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับบริการสาธารณสุขที่จําเปน
สมัชชาสุขภาพครั้งที่หนึ่ง
ไดพิจารณา รายงานเรื่อง ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับบริการสาธารณสุขที่จําเปน
ยึดมั่น ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 สิทธิ
และเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ 9 มาตรา 51 ซึ่งไดรับรองความเสมอภาคของประชาชน ในการ
เขาถึงบริการสาธารณะของรัฐ รวมทั้งบริการสุขภาพ และมาตรา 80 ที่กําหนดใหรัฐตอง สงเสริม
สนั บ สนุ น และพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพที่ เ น น การเสริ ม สร า งสุ ข ภาพ อั น นํ า ไปสู สุ ข ภาวะที่ ยั่ ง ยื น ของ
ประชาชน รวมทั้งจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุข ที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวม ในการพัฒนาสุขภาพ และการจัดบริการ
สาธารณสุข โดยผูมีหนาที่ใหบริการดังกลาวซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม
ยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิ์ในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่ไดรับการรับรองโดย
มาตรา 30 และมาตรา 4 แหงรัฐธรรมนูญ ซึ่งผูกพันถึงหนาที่ของหนวยงานรัฐตามมาตรา 26 และ
มาตรา 27 แหงรัฐธรรมนูญในอันที่จะตองดําเนินการตรากฎหมาย ใชบังคับกฎหมายและการตีความ
กฎหมายทั้งปวงไปในทางที่รับรองและคุมครองสิทธิดังกลาวขางตนของบุคคล
ผูกพัน ในหลักการใหทุกคนในประเทศไทยมีหลักประกันสุขภาพและมีความเสมอภาค ในการ
เขาถึงบริการสาธารณสุขที่จําเปน ทั้งนี้เพื่อสรางความมั่นคงทางดานสุขภาพในประเทศ
ตระหนั ก ถึงพันธะกรณี ของประเทศไทยในฐานะรั ฐภาคี แหงปฏิ ญญาและสนธิสัญญาต างๆ
ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน
รั บ ทราบและห ว งใย ในสภาพป ญ หาความไม เ สมอภาคในการเข า ถึ ง และได รั บ บริ ก าร
สาธารณสุขที่จําเปน ของประชากรที่พํานักอาศัยอยูในประเทศไทย
จึงมีมติดังตอไปนี้
1. ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง คณะกรรมการ
ประกันสังคม และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
1.1 จัดใหมีบริการสาธารณสุขที่หลากหลาย มีคุณภาพ และสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนทั่วไปและกลุมเฉพาะ ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนทุกคน
สามารถเขาถึง บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพไดอยางถวนหนา โดยเฉพาะกลุมประชากรไรรัฐ
ไรสัญชาติ และแรงงานตางดาวที่ยังไมมีหลักประกันสุขภาพใดๆ โดยยึดถือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
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1.2 สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของทองถิ่นและชุมชนในการจัดบริการสาธารณสุข ขั้น
พื้นฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพและกลไกในชุมชน เพื่อใหสามารถรวมสรางสุขภาวะ และเปน
กลไกในการชวยเหลือซึ่งกันและกันในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน
1.3 ผลักดันและสนับสนุนใหเกิดเวทีการประชุมหรือกรอบความรวมมือ เกี่ยวกับสุขภาวะของ
ประชาชนในภูมิภาคนี้โดยเปนพันธะกิจรวมระหวางประเทศเพื่อนบานในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในภู มิ ภ าคนี้ เ พื่ อ ร ว มกั น แก ไ ขป ญ หาสุ ข ภาพและการไม ส ามารถเข า ถึ ง บริ ก าร
สาธารณสุขที่จําเปนของแรงงานตางดาวทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน
1.4 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ โดยจัดทําแผนรองรับอยางเปนรูปธรรม
ชัดเจนในระยะ 10 ปขางหนา รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณและรวมผลักดันใหเกิดการปฏิบัติ
ตามแผนฯ อยางเปนรูปธรรม
1.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ โดย
1) ให หนวยงานที่รับผิดชอบบริหารระบบประกันสุขภาพทั้ง 3 ระบบคือ สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รวมกันจัดทําแผนปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติทุกระยะ 5 ป และมีการทบทวนการทํางานทุก 1 ป เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและ
เพิ่มประสิทธิภาพระหวางระบบหลักประกันสุขภาพทั้ง 3 ระบบ โดยมีเปาหมายที่เปน
รูปธรรมและกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน
2) ผลักดันและสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในระบบหลักประกันสุขภาพ ทุก
ระดับโดยมีตัวแทนเปนกรรมการในสัดสวนที่เหมาะสมตั้งแต ระดับชาติ / ระดับเขต /
ระดับจังหวัด ระดับโรงพยาบาลและระดับทองถิ่น
1.6 เรงรัดและผลักดันการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุม
กลุมแรงงานตางดาวทั้งหมดเพื่อใหสามารถเขาสูระบบหลักประกันสุขภาพไดอยางถวนหนา
1.7 กําหนดมาตรการดานกฎหมายเกี่ยวกับคาใชจายในการรักษาพยาบาล กรณีการเจ็บปวย
ที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพ เชน อุบัติเหตุจราจรเนื่องจากการดื่มสุรา หรือการใชสาร
เสพติด อันกอใหเกิดผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
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2.

ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคีสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
2.1 เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารสิทธิหนาที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณสุข และสราง
กระบวนการใหประชาชนทุกคนไดรับรูถึงหนาที่ในการดูแลสุขภาพของตนเองและ สิทธิในการ
เขาถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานไดอยางทั่วถึง
2.2 เผยแพรขอมูลขาวสารใหประชากรทุกคนมีหนาที่ในการแสดงตัวตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
และปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดในการเขาถึงการประกันสุขภาพ รวมทั้งมีหนาที่ในการดูแล
สุขภาพของตนเองและครอบครัว รวมทั้งการปองกันโรค และปฏิบัติตามคําแนะนําที่ไดรับ
2.3 รวมสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิอยางจริงจัง และจัดใหมีกลไกของ
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาวางแผนแกไขปญหาในชุมชนรวมกัน

3.

ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
3.1 จัดใหมีกลไกในการกํากับ ติดตาม เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเสมอภาคในการเขาถึง
บริ ก ารสาธารณสุข ที่ จํา เป น โดยสนับ สนุน ให หนว ยงานที่เ ปน กลาง เชน สถาบันวิ จัย ระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) เปนหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการ และใหมีการรายงานความ
คืบหนาใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติไดรับทราบทุก 2 ป และประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน
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