มติ ๑.๘ ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับบริการสาธารณสุขที่จำเปน
สมัชชาสุขภาพครั้งที่หนึ่ง
ไดพิจารณารายงานเรื่อง ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับบริการสาธารณสุขที่จำเปน
ยึดมั่น ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ สิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๙ มาตรา ๕๑ ซึ่งไดรับรองความเสมอภาคของประชาชนในการเขาถึงบริการ
สาธารณะของรัฐ รวมทั้งบริการสุขภาพ และมาตรา ๘๐ ที่กำหนดใหรัฐตองสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบ
สุขภาพที่เนนการเสริมสรางสุขภาพ อันนำไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและสงเสริมใหประชาชน
ไดรับบริการสาธารณสุขที่มมี าตรฐานอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวม
ในการพั ฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผู มี ห น า ที่ ใ ห บ ริ ก ารดั ง กล า วซึ่ ง ได ป ฏิ บั ติหน า ที่ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่ไดรับ
การรับรองโดยมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔ แหงรัฐธรรมนูญ ซึ่งผูกพันถึงหนาที่ของหนวยงานรัฐตามมาตรา ๒๖ และ
มาตรา ๒๗ แหงรัฐธรรมนูญในอันที่จะตองดำเนินการตรากฎหมาย ใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมาย
ทั้งปวงไปในทางที่รับรองและคุมครองสิทธิดังกลาวขางตนของบุคคล
ผูกพัน ในหลักการใหทกุ คนในประเทศไทยมีหลักประกันสุขภาพและมีความเสมอภาคในการเขาถึงบริการ
สาธารณสุขที่จำเปน ทั้งนี้เพื่อสรางความมั่นคงทางดานสุขภาพในประเทศ
ตระหนัก ถึงพันธกรณีของประเทศไทยในฐานะรัฐ ภาคีแห งปฏิ ญญาและสนธิสัญญาตาง ๆ ระหวาง
ประเทศดานสิทธิมนุษยชน
รับทราบและหวงใย ในสภาพปญหาความไมเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับบริการสาธารณสุขที่จำเปน
ของประชากรที่พำนักอาศัยอยูในประเทศไทย
จึงมีมติดังตอไปนี้
๑. ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน โดย
เฉพาะอยางยิ่ง สำนักงานประกันสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ รวมทั้งหนวยงานอื่น ๆ เชน สภาความมั่นคงแหงชาติ สำนักงานตรวจคนเขาเมือง
๑.๑ จัดใหมีบริการสาธารณสุขที่หลากหลาย มีคุณภาพ และสอดคลองกับความตองการของประชาชน
ทั่วไป และกลุมเฉพาะ เชน กลุมชาติพันธุและ/หรือชาวไทยภูเขา ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ รวมทั้งจัดระบบ
งบประมาณหรือระบบการเงินการคลังที่ยั่งยืนและเพียงพอใหกับสถานพยาบาล ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนทุกคนมีสิทธิ
และความเสมอภาคในการเขาถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพไดอยางถวนหนา โดยเฉพาะกลุมประชากรไรรัฐ
ไรสัญชาติ แรงงานตางดาวและผูต ดิ ตาม รวมทัง้ บุคคลชาวไทยทีย่ งั มิไดมกี ารพิสจู นสถานะซึง่ ไมมเี ลขประจำตัว ๑๓ หลัก
ที่ยังไมมีหลักประกันสุขภาพใด ๆ โดยยึดถือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ วาดวย
ยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ทั้งนี้จะตองดำเนินการควบคูกับการพัฒนาศักยภาพของ
เจาหนาที่ผูใหบริการสาธารณสุขในทุกระดับ ทั้งระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการและใหเจาหนาที่มีทัศนคติ
ที่ดีตอผูรับบริการ
๖๘
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๑.๒ สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคประชาสังคมในการจัด
บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพและกลไกในชุมชน เพื่อใหสามารถรวมสรางสุขภาวะ และเปน
กลไกในการชวยเหลือซึ่งกันและกันในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน
๑.๓ ผลักดันและสงเสริมใหภาคประชาชนมี ส ว นร ว มในระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพทุ ก ระดับโดยมี
ตัวแทนเปนกรรมการในสัดสวนทีเ่ หมาะสมตัง้ แตระดับชาติ ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับทองถิ่น
รวมทั้งสถานบริการดานสุขภาพ
๑.๔ ผลักดันและสนับสนุนใหเกิดเวทีการประชุมหรือกรอบความรวมมือเกีย่ วกับสุขภาวะของประชาชน
ในภูมิภาคนี้ โดยเปนพันธกิจรวมระหวางประเทศเพื่อนบานในการดูแลสุขภาพของประชาชนในภูมิภาคนี้เพื่อรวม
กันแกไขปญหาสุขภาพและการเขาไมถึงบริการสาธารณสุขที่จำเปนของแรงงานตางดาวทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบาน
๑.๕ เรงรัดและผลักดันการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวรวมทั้งผูติดตามอยางมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมคนตางดาวทั้งหมดที่อาศัยอยูในประเทศไทย รวมทั้งเรงรัดใหแรงงานนอกระบบสามารถเขาสูระบบ
ประกันสุขภาพที่เหมาะสม
๑.๖ เรงรัดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ คนหา ชวยเหลือบุคคลไรรฐั ไรสญ
ั ชาติทพี่ ำนักในประเทศไทย
ประชาชนชาวไทยที่ไมมีเลขประจำตัว ๑๓ หลัก เพื่อใหสามารถเขาสูระบบหลักประกันสุขภาพไดอยางถวนหนา
๑.๗ สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในทุกระดับ โดยเฉพาะระบบบริการปฐมภูมิ โดย
เรงรัดใหมีการจัดทำแผนรองรับอยางเปนรูปธรรมชัดเจนในระยะ ๑๐ ปขางหนา มีการแกไขปญหาการกระจายตัว
ของบุคลากรสาธารณสุขวิชาชีพตาง ๆ อยางเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณและรวมผลักดันใหเกิดการ
ปฏิบัติตามแผนฯ อยางเปนรูปธรรม
๑.๘ ปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
บริหารระบบประกันสุขภาพทั้ง ๓ ระบบ คือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รวมกันจัดทำแผนปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติทุกระยะ ๕ ป และมีการทบทวนการทำงานทุก ๑ ป เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระหวาง
ระบบหลักประกันสุขภาพทั้ง ๓ ระบบ โดยมีเปาหมายที่เปนรูปธรรมและกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน
๑.๙ กำหนดมาตรการเชิงบวกและมาตรการดานกฎหมายเกี่ยวกับคาใชจายในการรักษาพยาบาล
กรณีการเจ็บ ปวยที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ย งดา นสุ ข ภาพ เช น อุบั ติเ หตุ จ ราจรเนื่ อ งจากการดื่มสุราหรือการใช
สารเสพติดอันกอใหเกิดผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
๑.๑๐ เรงรัดและผลักดันการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การกระจายบุคลากรสาธารณสุข และการ
พัฒนาระบบสงตอ
๑.๑๑ สนับสนุนใหทอ งถิ่ น หรื อ หน ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ส ามารถให ก ารรั บ รองสภาพความพิการที่เห็น
ประจักษดวยสายตา ซึ่งไมจำเปนตองอาศัยการพิสูจนทางการแพทย ในกรณีที่ตองมีการวินิจฉัยสภาพความพิการ
ใหสงตอหนวยบริการหลักเพื่อวินิจฉัยสภาพความพิการและดำเนินการจดทะเบียนตอไป
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๖๙

๒. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันการศึกษา องคกรภาคเอกชน ภาคีสมาชิกสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ และสื่อภาครัฐ
๒.๑ เผยแพรประชาสัมพัน ธขอมู ล ข า วสารสิ ท ธิ ห น า ที่เ กี่ ยวกั บ การบริ การสาธารณสุ ข และสราง
กระบวนการให ป ระชาชนทุ กคนไดรับรูถึงหนาที่ใ นการดูแลสุ ข ภาพของตนเอง และสิ ท ธิ ใ นการเข า ถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานไดอยางทั่วถึง
๒.๒ เผยแพรขอมูลขาวสารใหประชากรทุกคนมีหนาที่ในการแสดงตัวตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ และ
ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดในการเขาถึงการประกันสุขภาพ รวมทั้งมีหนาที่ในการดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว รวมทั้งการปองกันโรค และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ไดรับ
๒.๓ รวมสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขทุกระดับอยางจริงจัง โดยรวมกับสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติในการจัดกองทุนตำบล และจัดใหมีกลไกของภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาวางแผน
แกไขปญหาในชุมชนรวมกัน
๒.๔ ใหทองถิ่นรวมกับสถานบริการสาธารณสุขจัดบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพใหกับ
ผูพิการที่อยูที่บาน
๓. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๓.๑ จัดใหมีกลไกในการกำกับ ติดตาม เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเสมอภาคในการเขาถึงบริการ
สาธารณสุขที่จำเปน โดยสนับสนุนใหหนวยงานที่เปนกลาง หรือภาคประชาสังคม เปนหนวยงานรับผิดชอบในการ
ดำเนินการ และใหมีการรายงานความคืบหนาใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติไดรับทราบทุก ๒ ป และประชาสัมพันธให
ทราบโดยทั่วกัน
๓.๒ ประสานงานและผลักดันใหหนวยงานที่รับผิดชอบระบบบริการสุขภาพจัดบริการที่มีความหลาก
หลายและสอดคลองกับความตองการของประชาชนทั่วไปและกลุมเฉพาะ
๓.๓ ประสานและรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สภาความมั่นคงแหงชาติ สำนักงานตรวจคน
เขาเมือง รวมกันกำหนดระบบ/รูปแบบการจัดบริการดานสาธารณสุขที่จำเปนที่เอื้อใหกลุมบุคคลไรรัฐ ไรสัญชาติ
ที่พำนักในประเทศไทย สามารถเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพไดโดยสะดวกและปลอดภัย

๗๐
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