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ข้อเสนอการบริการสุขภาพที่เหมาะสมส าหรับคนไร้บ้าน  
 

ค ำน ำ 

 “คนไร้บ้าน”  เป็นประชาชนที่มีลักษณะเฉพาะและอยู่ในข่ายกลุ่มเปราะบางทางสังคม  สภาพและวิถี
ชีวิตที่แตกต่างออกไปจากคนทั่วไป อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการรักษาหรือการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพของ
คนกลุ่มนี้   ดังนั้นค าถามส าคัญก็คือ  ระบบการบริการสุขภาพที่เหมาะสมส าหรับคนไร้บ้านเป็นอย่างไร 

 คณะท างานรับฟังความคิดเห็นระดับเขต ประเด็นคนไร้บ้าน ร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพเขต 
7 ขอนแก่น  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในประเด็นนี้  จึงได้ด าเนินโครงการการพัฒนาข้อเสนอการบริการ
สุขภาพที่เหมาะสมส าหรับคนไร้บ้าน ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์  โดยใช้
กระบวนการ สมัชชาพิจารณ์  ที่พัฒนาข้อเสนอฯ จากข้อมูล สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่   และความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานรัฐ  หน่วยงานเอกชน  และกลุ่มคนไร้บ้านเอง   

 การพัฒนาข้อเสนอการบริการสุขภาพที่เหมาะสมส าหรับคนไร้บ้านส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยการ
สนับสนุนงบประมาณจากส านักงานหลักประกันสุขภาพเขต  7 ขอนแก่น  รวมทั้งความร่วมมือจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  คณะท างานท างานฯ  จึงขอขอบคุณมา ณ  โอกาสนี้ 

 

คณะท างานรับฟังความคิดเห็นระดับเขต ประเด็นคนไร้บ้าน 
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ข้อเสนอการบริการสุขภาพที่เหมาะสมส าหรับคนไร้บ้าน พ.ศ.2561 
 
สถานการณ์ปัญหา  

 ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีความครอบคลุมสิทธิในระบบประกันสุขภาพสูงประเทศหนึ่ง ในการจัด
ประชุม “ความส าเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : จากอดีตสู่อนาคต” เมื่อวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2561 ที่กระทรวงการต่างประเทศ นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส (Dr.Tedros Adhanom 
Ghebreyesus) ผู้อ านวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ได้กล่าวในงานถึงความส าเร็จของประเทศไทยที่สามารถ
บรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า1  

 การสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มุ่งที่จะขยายระบบประกันสุขภาพให้ครอบคลุมประชาชน 
(Covered population)  ขยายระบบประกันสุขภาพให้ครอบคลุมบริการสุขภาพ (Covered services) และ
ขยายระบบประกันสุขภาพให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสุขภาพ (Covered costs)  โดยต้องค านึงถึงความสมดุลใน
มิติการเข้าถึงบริการ ความเสมอภาคหรือความเป็นธรรม คุณภาพการบริการ และประสิทธิภาพ  นอกจากนี้
ระบบประกันสุขภาพที่เกิดขึ้นนี้ยังเป็นสร้างกลไกระหว่างผู้ซื้อบริการ ที่ท าหน้าที่จัดบริการสุขภาพให้กับ
ประชาชน และท าหน้าที่จ่ายเงินให้กับผู้ให้บริการ2 ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ที่ท า
หน้าที่เป็นผู้ซื้อบริการและผู้ให้บริการอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน  จึงไม่เกิดกลไกที่จะผลักดันด้านคุณภาพการ
บริการ และการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  ผลจากการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท าให้
ประชาชนไทย ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 มีความครอบคลุมสิทธิในระบบประกันสุขภาพของประเทศสูงถึง
ร้อยละ 99.952  

 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ในภาพรวมความครอบคลุมของสิทธิจะสูงมาก แต่ส าหรับประชาชนบางกลุ่มที่มี
ลักษณะเฉพาะและอยู่ในข่ายเป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคมดังเช่นกลุ่มคนไร้บ้าน ระบบการเข้าถึงบริการ
สุขภาพที่ออกแบบให้เหมาะกับคนส่วนใหญ่อาจไม่ใช่รูปแบบที่คนไร้บ้านต้องการก็ได้  เนื่องจากโดยสภาพและ
วิถีชีวิตที่อาจแตกต่างออกไปจากคนทั่วไป ซึ่งอาจไม่มีในบางเรื่องที่คนทั่วไปมี ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการรักษาหรือ
การเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพของคนกลุ่มนี้    

 

คนไร้บ้านคือใคร 

 ประชาชนทั่วไปมักรู้ว่าคนไร้บ้านเป็นคนอย่างไร ลักษณะที่คนทั่วไปมักคิดถึง เมื่อพูดถึงคนไร้บ้าน เช่น 
เร่ร่อน จรจัด ไม่มีบ้าน ไร้ที่พ่ึง ไม่ท างาน ขอทาน เมาเหล้า มีอาการทางจิต เป็นต้น  แต่หากพิจารณาถึง
รายละเอียด แต่ละคนก็จะอธิบายลักษณะของคนไร้บ้านที่แตกต่างกันออกไป   

                                                           
1 ผอ.WHO ยกไทยแหล่งเรียนรู้หลกัประกันสุขภาพถ้วนหน้าท่ีเป็นจริงได.้ (3 กุมภาพันธ์ 2561). ค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2561, จาก 
https://www.nhso.go.th  
2 รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2559. (2560). กรุงเทพฯ: ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ.  
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 อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และคณะ3   ได้ให้ความหมายของคนไร้บ้านว่าคือ กลุ่มคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยที่
ปลอดภัยหรือมีที่ก าบัง (rootlessness) และสามารถพบได้บนพ้ืนที่สาธารณะ หรือพ้ืนที่ที่ตอบสนองความ
ต้องการของคนไร้ที่อยู่อาศัย อาทิ ศูนย์พักพิง หรือสถานที่แจกอาหารและไม่อิงอยู่กับช่วงเวลาของในการ
กลายเป็นคนไร้บ้าน  

 พรบ. การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 25274 ได้ให้ความหมายของ คนไร้ที่พ่ึง ว่าคือ บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่
อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และให้รวมถึงบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากล าบากและไม่อาจพ่ึงพา
บุคคลอ่ืนได้ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง5ได้
ก าหนดประเภทหรือลักษณะของบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากล าบากและไม่อาจพ่ึงพาบุคคลอ่ืนได้เป็นคนไร้ที่พ่ึง 
ได้แก่ 

(1) บุคคลที่ประสบความเดือดร้อน หมายถึง บุคคลสัญชาติไทยที่มีความยากล าบากในการด ารงชีพ
เนื่องจากเหตุหัวหน้าครอบครัวหรือบุคคลที่เป็นหลักในครอบครัว 

(ก) ตาย 

(ข) ทอดทิ้งสาบสูญหรือต้องโทษจ าคุก 

(ค) ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยร้ายแรงจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 

(ง) ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ด้วยเหตุอื่นใด 

(2) คนเร่ร่อน หมายถึง บุคคลสัญชาติไทยที่ออกมาจากที่พักอาศัยเดิม ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม มา
อยู่ในทีส่าธารณะ หรือบุคคลที่ออกมาจากท่ีพักอาศัยเดิมมาตั้งครอบครัวหรือมาใช้ชีวิตแบบครอบครัวใหม่ในที่
สาธารณะ และทั้งสองกลุ่มอาจจะย้ายที่พักไปเรื่อย ๆ หรืออาศัยอยู่ที่ใดที่หนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพ่ือด ารง
ชีวิตประจ าวันในที่สาธารณะนั้นๆ 

(3) บุคคลซึ่งอาศัยที่สาธารณะเป็นที่พักนอนชั่วคราว  หมายถึง บุคคลสัญชาติไทยที่มาท าภารกิจ
บางอย่างและไม่มีที่พักอาศัย ไม่มีเงินเช่าที่พัก 

(4) บุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรแต่ยังไร้สัญชาติ หมายถึง บุคคลที่ถูกบันทึกทางทะเบียน
ราษฎรของรัฐใดรัฐหนึ่ง แต่มิได้รับการรับรองในสถานะคนสัญชาติโดยรัฐนั้นหรือรัฐอ่ืนใดที่ประสบปัญหาการ
ด ารงชีพ 

                                                           
3 อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และคณะ. 2559. รายงานวิจัย การส ารวจข้อมูลทางประชากรเชิงลกึของคนไร้บ้านในเขต
กรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง. กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 
4
 พรบ. การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2527. ลงวันท่ี 16 ธันว่าคม พ.ศ. 2557, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนท่ี 83 ก วันท่ี 

23 ธันวาคม 2557. 
5
 ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการร้องเรียนกรณีคนไร้ที่พ่ึงไม่ได้รับการคุ้มครองหรือ

ได้รับการปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสมจากสถานคุม้ครองคนไร้ที่พ่ึงหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง. ลงวันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2559, 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 38 ง วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2559. 
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(5) บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร หมายถึง คนไร้รัฐซึ่งอาจจะเป็นคนที่เกิดในประเทศไทยหรือ
นอกประเทศไทยก็ได้ แต่มีเหตุท าให้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ทั้งของประเทศต้นทางและของประเทศ
ไทยที่ประสบปัญหาการด ารงชีพ 

องค์การสหประชาชาติ โดย Department of Economic and Social Affairs ได้ให้ความหมายของ
ครอบครัวไร้บ้านว่าเป็นครอบครัวที่ไม่มีที่พักอาศัย (shelter) แต่อาศัยหลับนอนตามท้องถนนหรือสถานที่อ่ืนๆ 
นอกจากนี้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญการส ามะโนประชากรและที่อยู่อาศัย (Population and Housing Censuses) ได้
แบ่งประเภทของการเป็นคนไร้บ้าน 2 ลักษณะ ดังนี้ 1) Primary homelessness (or rooflessness) คือ ผู้ที่
พักอาศัยอยู่ตามถนน ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง และ 2) Secondary homelessness คือ ผู้ที่ไม่มีที่อยู่
อาศัยตามปกติ แต่เคลื่อนย้ายบ่อยระหว่างที่พักหลายประเภท รวมถึง ที่พักท่ีจัดไว้ให้คนไร้บ้าน ผู้เชี่ยวชาญได้
ออกตัวว่าการแบ่งประเภทดังกล่าวนี้ไม่ได้ครอบคลุมความหมายของคนไร้บ้านอย่างครบถ้วน6  

ประเทศแคนาดา โดย Canadian Observatory on Homelessness ได้ให้ค าจ ากัดความของการ
เป็นคนไร้บ้านว่าเป็นสถานการณ์ที่บุคคลหรือครอบครัวที่ปราศจากที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ถาวรและเหมาะสม
หรือไม่มีแนวโน้ม ช่องทางหรือศักยภาพที่จะได้มันมา7  

ในสหรัฐอเมริกา Health centers ซึ่งได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก The U.S. Department of 
Health and Human Services (HHS) ได้ให้ความหมายคนไร้บ้านว่า เป็นบุคคลที่ปราศจากที่พักอาศัย 
รวมถึงบุคคลที่ได้พักอาศัยยามค่ าคืนในที่พักชั่วคราวที่ดูแลโดยรัฐหรือเอกชน และบุคคลที่อาศัยในที่พักเพ่ือรอ
ส่งต่อ และหมายถึงบุคคลที่ไม่มีที่พักถาวร โดยอาจใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนน ในที่พักชั่วคราว ในบ้านร้าง ใน
ยานพาหนะ หรืออยู่ในลักษณะไม่ถาวร ไม่มั่นคง นอกจากนี้คนไร้บ้านยังหมายถึงบุคคลที่ ไม่มีศักยภาพที่จะ
คงไว้ซึ่งการมีที่อยู่อาศัย หรือจ ายอมต้องพักอาศัยกับเพ่ือน และเปลี่ยนไปอาศัยกับเพ่ือนคนอ่ืนต่อๆ ไป หรือ
กับญาติๆ นอกจากนี้ คนไร้บ้านหน้าใหม่ยังหมายถึงคนที่ออกจากคุกหรือโรงพยาบาลและไม่สามารถหาที่อยู่
อาศัยถาวรได8้ 

ในขณะที่ Department of Housing and Urban Development (HUD) ซึ่งเป็นองค์กรที่รัฐบาล
สหรัฐอเมริการสนับสนุนงบประมาณเช่นกัน ได้ให้ความหมายของการเป็นคนไร้บ้านว่า เป็นคนที่ปราศจากที่
พักอาศัยที่แน่นอน ปกติ และเพียงพอในยามค่ าคืน คนที่อาศัยอยู่ในสถานที่สาธารณะหรือของเอกชนที่ไม่ได้
ออกแบบมาเพ่ือเป็นที่พักตามปกติ ได้แก่ รถยนต์ สวนสาธารณะ บ้านร้าง สถานีรถโดยสารหรือรถไฟ สนามบิน 
พ้ืนที่ส าหรับตั้งแคมป์ คนที่อาศัยในท่ีพักชั่วคราวที่ด าเนินการโดยรัฐหรือภาคเอกชน คนที่พักอาศัยในท่ีพักหรือ
สถานที่ที่ไม่ได้ตั้งใจให้คนอาศัย หรือคนที่ออกจากที่พักอาศัยชั่วคราว  คนหรือครอบครัวที่มีแนวโน้มว่าจะ

                                                           
6 Homelessness. (2017). Retrieved 15 July 2017, From https://en.wikipedia.org/wiki/Homelessness 
7 Canadian Observatory on Homelessness. (2012). Canadian Definition of Homelessness. Retrieved 15 
July 2017, From Homeless Hub: www.homelesshub.ca/homelessdefinition/ 
8 National Health Care for the Homeless Council. (n.d). What is the official definition of homelessness? 
Retrieved 15 July 2017, From https://www.nhchc.org/faq/official-definition-homelessness/ 
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สูญเสียที่อยู่ในระยะเวลาอันสั้น เช่น ถูกค าสั่งศาลไล่ออกจากที่อยู่ และไม่มีที่อยู่อาศัยรองรับ และไม่มี
ทรัพยากรหรือเครือข่ายที่จะช่วยเหลือเรื่องท่ีอยู่อาศัย8  

 จะเห็นได้ว่าความหมายของค าว่าคนไร้บ้านมีหลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นกับว่าใครเป็นผู้ให้ความหมาย   ซึ่ง
สัมพันธ์กับบทบาทที่มี วัฒนธรรม และลักษณะของคนไร้บ้านเป็นพ้ืนที่นั้น เราจึงเห็นว่าค าจ ากัดความของ 
HUD ครอบคลุมคนที่อาศัยอยู่ในรถยนต์ สถานที่ส าหรับตั้งแคมป์ ซึ่งไม่พบในกลุ่มคนไร้บ้านประเทศไทย  

 การจะเลือกใช้ค าจ ากัดความใด ขึ้นอยู่กับว่าต้องการใช้ค าจ ากัดความนั้นเพ่ือวัตถุประสงค์อะไร    ถ้า
ส าหรับคนท างานเพ่ือช่วยเหลือให้คนไร้บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ค าจ ากัดความที่กว้าง ไม่ได้ตัดกลุ่มใดออก 
น่าจะเป็นค าจ ากัดความที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานมากกว่า 

 
สถานะสุขภาพของคนไร้บ้าน 

 ข้อมูลด้านสุขภาพของคนไร้บ้านในประเทศแคนาดา พบว่า คนไร้บ้านมีความเสี่ยงในการเสียชีวิต
มากกว่าคนทั่วไป  โดยเยาวชนชายที่ไร้บ้านในมอนทรีออล (Montreal) มีอัตราการตายสูงกว่า 9 เท่า และใน
เยาวชนหญิงที่ไร้บ้านสูงกว่า 31 เท่า เมื่อเทียบกับเยาวชนทั่ วไป  ผู้ชายที่อาศัยบ้านพักส าหรับคนไร้บ้าน
(shelters) ในโตรอนโต (Toronto) มีอัตราการตายสูงเป็น 8.3 เท่า ของค่าเฉลี่ยในคนอายุ 18-24 ปี, 3.7 เท่า 
ของค่าเฉลี่ยในคนอายุ 25-44 ปี, และเป็น 2.3 เท่าของค่าเฉลี่ยในคนอายุ 45-64 ปี  ความรุนแรงของโรคที่คน
ไร้บ้านเป็นก็สูงอย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพราะ ความยากจนอย่างรุนแรง การไปรับบริการสุขภาพช้า กระบวนการคิด
บกพร่อง (cognitive impairment) ปัญหาทางการแพทย์ที่พบได้บ่อยในกลุ่มคนไร้บ้าน ได้แก่ อาการชัก โรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคข้ออักเสบ และความผิดปกติเก่ียวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ  อาการของโรคความดันโลหิต
สูง โรคเบาหวาน และโรคโลหิตจางก็มักควบคุมได้ไม่เพียงพอ และอาจไม่รู้ว่าเป็นเป็นระยะเวลานาน โรคการ
ติดเชื้อทางเดินหายใจ ปัญหาที่เกิดกับผิวหนัง เท้า ก็เป็นโรคที่พบได้ทั่วไป  คนไร้บ้านเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง
มากกว่าคนทั่วไปที่จะได้สัมผัสต่อวัณโรคปอด การรักษาวัณโรคปอดที่สามารถแพร่เชื้อได้ก็ซับซ้อนเนื่องมาจาก
การไม่ให้ความร่วมมือ การติดเชื้อเป็นระยะเวลาที่นาน และเชื้อโรคดื้อยา ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ HIV ของ
เยาวชนในแคนาดา เกิดจาก การขายบริการทางเพศ การมีคู่นอนหลายคน ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยสม่ าเสมอ 
และการใช้ยาเสพติดแบบฉีด ในขณะที่ผู้ใหญ่ในแคนาดา มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV จากการใช้ยาเสพติด
มากกว่าพฤติกรรมทางเพศ ปัญหาสุขภาพทางเพศและระบบสืบพันธุ์ก็เป็นปัญหาหลักอีกอันหนึ่งในเยาวชน  
ทั้งนี้พบว่าเยาวชนที่ไร้บ้านในมอนทรีออลเกี่ยวข้องกับการขายบริการทางเพศสูงถึงร้อยละ 25  นอกจากนี้คน
ไร้บ้านในแคนาดายังมีปัญหาเรื่องความรุนแรงด้วย  การส ารวจในโตรอนโตพบว่าคนไร้บ้านร้อยละ 40 เคยถูก
ล่วงละเมิด และร้อยละ 21 ของคนไร้บ้านหญิงถูกข่มขืนในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา และคนไร้บ้านชายมีโอกาสที่จะ
ถูกฆาตกรรมสูงถึง 9 เท่า เมื่อเทียบกับคนทั่วไป9  

                                                           
9 Hwang, Stephen W. (2001). Homeless and health. CMAJ 2001; 164(2): 229-233. 
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 ข้อมูลการส ารวจคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปี พ.ศ.255710 พบว่าไม่มีบัตรประชาชนถึง
ร้อยละ 41.2  และร้อยละ 43.1 มีโรคประจ าตัวหรือมีอาการเจ็บป่วยอ่ืน ๆ ส่วนการส ารวจในพื้นที่เดียวกันใน
ปี พ.ศ. 255911 พบว่าคนไร้บ้านไม่มีบัตรประชาชน หรือเคยมีแต่บัตรหายร้อยละ 10.1 และร้อยละ 37 มีโรค
ประจ าตัว ข้อมูลเกี่ยวกับโรคประจ าตัวหรือความเจ็บป่วยได้จากการสอบถามตัวคนไร้บ้าน ไม่ได้มีการตรวจ
ร่างกายหรือตรวจทางห้องปฏิบัติการ นั่นหมายถึงว่าอาจจะมีคนไร้บ้านที่มีโรค เช่น วัณโรคปอด โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง โรคจิตเวช เป็นต้น แต่ตัวเองยังไม่ทราบเนื่องจากไม่มีอาการแสดงออกและยังไม่เคยได้รับ
การตรวจที่ละเอียด นอกจากนี้การส ารวจในงานวิจัยเชิงคุณภาพ12 ในปี 2560 พบว่า ในปัจจุบันคนไร้บ้านส่วน
ใหญ่มีภาวะสุขภาพที่มีโรคประจ าตัว ได้แก่ โรคลมชัก, โรคหอบหืด, โรคภูมิแพ้, ภาวะติดเชื้อ HIV, โรคมะเร็ง
ปากมดลูก, อาการปวดกล้ามเนื้อ (แขน/ขา), ปัญหาสายตา (สั้น/ยาว) อาการวูบและวิงเวียนและบางรายมี
อาการทางประสาท (ภาวะจิตอ่อน ๆ) และภาวะสมองที่ไม่สมบูรณ์ (การรับรู้และการตอบสนองช้า) หากมี
ปัญหาเกี่ยวกับอาการผิดปกติหรือการเจ็บป่วย คนไร้บ้านกลุ่มนี้จะใช้วิธีการรักษาด้วยตนเอง เช่น วิธีการนอน
พักผ่อน, ใช้ผ้าชุบน้ าเช็ดตัว, ซื้อยาจากคลินิกหรือร้านขายยาแผนปัจจุบันรับประทาน เช่น พาราเซตามอนหรือ
ทันใจ เป็นต้น หรือเลือกดื่มสุรา (เหล้าขาว) เพ่ือบรรเทาอาการปวดหรือเจ็บป่วย เป็นต้น ซึ่งปัญหาจากการ
เจ็บป่วยเกี่ยวเนื่องกับความสามารถในการท างาน รายได้ ค่าใช้จ่ายและเรื่องสิทธิในการรักษาด้วย  

 ส่วนข้อมูลการส ารวจคนไร้บ้านที่กรุงเทพฯ และพ้ืนที่เกี่ยวเนื่อง13 พบว่า คนไร้บ้านไม่มีบัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือเคยมีแต่บัตรหาย หรือรอการพิสูจน์สิทธิ์ หรือมีบตัรที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0 ร้อยละ 26.38  พบว่า มี
โรคประจ าตัวร้อยละ 31.1 คนไร้บ้านร้อยละ 32.2 ที่เมื่อไม่สบายแล้วไม่ไปหาหมออนามัยหรือโรงพยาบาล 
เพราะไม่มีเงินจ่ายค่ายาค่ารักษา และร้อยละ 18.8 ต้องการได้รับความช่วยเหลือด้านสวัสดิการการ
รักษาพยาบาล 

 
 ลักษณะพืน้ฐานของคนไร้บ้านที่ส าคัญต่อการบริการสุขภาพ มีหลายประเด็น ดังนี้ 

 ความจ าเป็นที่ต้องได้รับบริการสุขภาพ  จากข้อมูลพ้ืนฐานท าให้เห็นว่าสถานะด้านสุขภาพของคนไร้
บ้านอยู่ในระดับที่แย่กว่าคนทั่วไป  หลายอย่างต้องการบริการสุขภาพอย่างเร่งด่วน เช่น การเป็นโรคแต่ไม่ได้
รับการรักษา ซึ่งจะส่งผลเสียต่อตัวคนไร้บ้านเอง และหากอาการทรุดหนักขึ้น ในที่สุดก็จะต้องไปรับบริการ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน และกระทบต่อค่าใช้จ่ายของสถานบริการสุขภาพที่สูงขึ้นกว่าการรักษา

                                                           
10 พรทิพย์ จอมพุก และรณภูมิ สามัคคีคารมย์. (2558). รายงานตัวเลขการส ารวจสถานการณ์คนไร้บ้านและผู้ป่วยข้างถนน 
เทศบาลนครขอนแก่น. โครงการประสานและหนุนเสริมการด าเนินงานเพื่อการส ารวจสถานการณ์คนไร้บ้านและผู้ป่วยข้าง
ถนนเพื่อการสื่อสารเชิงนโยบาย. 
11 ข้อมูลส ารวจคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2559. (2559). (เอกสารไม่ได้เผยแพร่). 
12 วิบูลย์ วัฒนนามกุล และคณะ. (2560). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เร่ือง การกลายเป็นคนไร้บ้าน: กรณีศึกษาคนไร้
บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น. แผนงานการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับคนไร้บ้านเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
และการสร้างพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดขอนแก่น โครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านแบบบูรณาการจังหวัด
ขอนแก่น. กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).  
13 อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และคณะ. (2559). รายงานวิจัย การส ารวจข้อมูลทางประชากรเชิงลึกของคนไร้บ้านในเขต
กรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง. กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 
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เมื่ออาการยังไม่หนัก กรณีโรคติดต่อ เช่น วัณโรคปอด หรือ HIV ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษา หรือการให้บริการ
อ่ืน ๆ (เช่น ให้ความรู้ในการดูแลตนเอง หรือการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อสู่คนอ่ืน เป็นต้น) ก็จะส่งผล
กระทบต่อชุมชนได้ โดยเฉพาะการเพ่ิมจ านวนผู้ติดเชื้อ HIV หรือเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่มีภาวะการดื้อ
ยา 

 ลักษณะการใช้ชีวิต  คนไร้บ้านเป็นคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่บ้านหรืออาศัยอยู่กับครอบครัว หลายคนเปลี่ยน
ที่อยู่อาศัยไปเรื่อย ๆ การไร้ความสัมพันธ์ทางสังคม (หรือมีน้อย) หรือการสนับสนุนทางสังคม เป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่ท าให้คนไร้บ้านเข้าไปรับบริการสุขภาพได้น้อย  บางส่วนต้องการไปรับบริการ แต่พบอุปสรรค บางส่วน
ไม่ได้ใส่ใจที่จะไปรับบริการ  ลักษณะของความเจ็บป่วยบางกรณี ครอบครัว ญาติหรือคนรอบข้างมักเป็นผู้พา
ไปรับบริการ เช่น อาการทางจิต เป็นต้น แต่การใช้ชีวิตของคนไร้บ้านมักอยู่ในสภาวะที่ความสัมพันธ์ทางสังคม
กับคนอ่ืนต่ า จึงพบคนไร้บ้านที่มีอาการทางจิตเวชใช้ชีวิตอยู่ตามที่สาธารณะทั่วไปไปวัน ๆ และไม่ได้รับการ
รักษาบ าบัด นอกจากนี้ การใช้ชีวิตที่ไม่เป็นหลักแหล่ง มีการย้ายที่พักไปเรื่อย ๆ ในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ 
การติดตามการรักษาย่อมท าได้ยากล าบากขึ้น หรือเมื่อเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ การไปรับบริการกับสถานบริการแห่ง
ใหม่ อาจเป็นอุปสรรคในการรักษาต่อเนื่อง 

 ความซับซ้อนของปัญหาสุขภาพ  สภาพการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ของคนไร้บ้าน ท าให้คนกลุ่มนี้มีความ
เสี่ยงต่อความเจ็บป่วยมากกว่าคนทั่วไป  การใช้ชีวิตในสภาพที่เสี่ยงทั้งสถานที่อาศัยหลับนอนหรือการประกอบ
อาชีพหรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจ าวัน ล้วนมีผลต่อความเจ็บป่วยสูงกว่าคนทั่วไป ท าให้ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น
มักมีความซับซ้อนมากกว่า การให้บริการสุขภาพที่ดีกับคนกลุ่มนี้จึงควรรองรับความซับซ้อนของปัญหาสุขภาพ
ที่เกิดขึ้นได ้นอกจากนีแ้ล้ว ปัจจัยทางสังคม (นอกเหนือจากปัจจัยทางชีวภาพ) ยิ่งจะเพ่ิมความยากในการรักษา
ให้ได้ผล ปัจจัยเหล่านี้ เช่น  ความยากจน (ทั้งรายได้และสิทธิ) การศึกษาต่ า การไม่มีอาชีพหรือมีอาชีพที่ไม่
มั่นคง เป็นต้น ล้วนเกี่ยวเนื่องกับการรักษาทั้งสิ้น 

 การติดแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาเสพติด  คนไร้บ้านจ านวนหนึ่งมีลักษณะนี้  การจัดการปัญหาสุขภาพ
อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่การติดแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด จะไม่ได้ผลหากไม่ค านึงถึงการเสพติดเหล่านี้ร่วมด้วย  ซึ่งคนไร้
บ้านที่เลือกช่องทางนี้มีระดับการดื่มสุราและสูบบุหรี่ ตั้งแต่ระดับน้อย ปานกลางจนถึงระดับสูง นอกจากนี้
บางส่วนยังเลือกใช้ช่องทางสารเสพติดร่วมด้วย   

 การขาดหลักฐานแสดงสิทธิ์  คนไร้บ้านจ านวนหนึ่งไม่มีบัตรประชาชน หรือเคยมีแต่หายแล้วไม่ได้ท า
ใหม่ ท าให้การใช้สิทธิสวัสดิการด้านสุขภาพท าไม่ได้  ในกรณีที่ไม่เคยมีบัตรประชาชนมาตั้งแต่เกิด แต่เป็นคน
ไทย การใช้สิทธิ์สวัสดิการสุขภาพท่ีรัฐจัดให้จะท าได้ยากมาก  

 จากลักษณะของคนไร้บ้านที่มีความเฉพาะ ท าให้การเข้าถึงบริการสุขภาพของคนกลุ่มนี้ท าได้อย่าง
จ ากัด โดยเฉพาะกับระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยที่เน้นการตั้งรับมากกว่าการท างานเชิงรุก  ระบบ
บริการที่เป็นอยู่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับคนทั่วไป  แต่คนไร้บ้านที่มีปัญหาที่หลากหลายและซับซ้อน
ดังกล่าวข้างต้น ระบบบริการที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้ได้   เนื่องจากในทางตรง
กันข้ามกลุ่มนี้กลับเป็นกลุ่มที่ตั้งรับมากกว่าที่รุกเข้าไปยังสถานการบริการสุขภาพ  
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 หลายคนอาจตั้งค าถามว่า ท าไมต้องปรับระบบบริการให้กับคนกลุ่มนี้ ทั้งที่ไม่ได้ใส่ใจต่อการดูแล
สุขภาพตนเอง  ข้อสงสัยนี้ น่าจะเกิดขึ้นกับคนทั่วไป  แต่หากศึกษาอย่างละเอียด  ปัญหาสุขภาพเป็นสิ่งที่
ซับซ้อน  หลายกรณีไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยเดี่ยวๆ  การกลายเป็นคนไร้บ้านก็เช่นกัน  ปัจจัยที่ท าให้คนมีบ้าน มี
ครอบครัว ต้องออกมานอนริมถนน มีทั้งปัจจัยที่มาจากตัวบุคคล ครอบครัวและปัจจัยทางโครงสร้างสังคม  นั่น
หมายถึงว่า บริบททางสังคมมีส่วนผลักดันให้เขากลายเป็นคนไร้บ้าน และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เราอยู่  มัน
สะท้อนจุดด้อยของสังคมเราที่ช่องว่างของความเหลื่อมล้ ามีมากขึ้น ๆ   การท าให้คนไร้บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น จึงเปรียบเสมือนการท าให้สังคมมีคุณภาพดีขึ้นด้วย  
 
ที่มาของข้อเสนอการบริการสุขภาพที่เหมาะสมส าหรับคนไร้บ้าน 

 คณะท างานรับฟังความคิดเห็นการบริการสุขภาพในกลุ่มคนไร้บ้าน จ านวน 10 คน ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จาก สปสช. เขต 7  ท าการประชุมหารือกัน เพ่ือวางแผนการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว โดยท าการทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศ  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานต่อลักษณะของตัวคนไร้
บ้าน  ความต้องการบริการสุขภาพ ปัญหาอุปสรรคในการเข้ารับบริการ ตลอดจนรูปแบบบริการสุขภาพของ
บางประเทศท่ีมีต่อกลุ่มคนไร้บ้าน    

 จากข้อมูลการทบทวนวรรณกรรมที่ได้ ท าการออกแบบประเด็นค าถามที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล  โดย
การเก็บข้อมูลเบื้องต้นจะใช้การสนทนากลุ่ม ซึ่งประกอบไปด้วยคนที่มีประสบการณ์การท างานกับคนไร้บ้านใน
เขต 7 (ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม)  ได้แก่ โรงพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวช ศูนย์คุ้มครองคนไร้
ที่พ่ึง เจ้าหน้าที่เทศบาล NGO  จ านวน 20คน 

 หลังจากนั้นคณะท างานท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ เพ่ือออกแบบประเด็นค าถาม และก าหนด
หน่วยงานและบุคคลที่จะขอสัมภาษณ์  ซึ่งมีทั้งระดับผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการสุขภาพหรือดูแลกลุ่มคนไร้บ้าน  หน่วยงานและบุคคลที่ได้ไปสัมภาษณ์เพ่ิมเติม ได้แก่ โรงพยาบาล
ขอนแก่น  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์   โรงพยาบาลกาฬสินธุ์   โรงพยาบาลมหาสารคาม 
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง จังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง จังหวัดร้อยเอ็ด    
หลวงพ่อวัดป่าบึงวังยาว จังหวัดมหาสารคาม และ มูลนิธิบ้านลูกรัก จังหวัดขอนแก่น  และคนไร้บ้านที่เจ็บป่วย
เรื้อรังและมีประสบการณ์ในการรักษาพยาบาล  จ านวน 15 คน 

 จากข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม  การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์  คณะท างานได้ร่วม
ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสรุปเป็นข้อเสนอแนะต่อการบริการสุขภาพที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มคนไร้บ้าน
เบื้องต้น แล้วน าข้อมูลมารับฟังความคิดเห็นในเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างข้อเสนอการบริ การสุขภาพที่
เหมาะสมส าหรับคนไร้บ้านในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ซึ่งในเวทีนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
จ านวน  34 คน ภายหลังจากการเวทีนี้  คณะท างานได้ประชุมสรุปข้อมูล และความคิดเห็น  แล้วน าปรับปรุง
ข้อเสนอเพ่ือให้มีความสมบูรณืและครอบคลุมข้ึน  ซึ่งมข้ีอเสนอฯ ดังกล่าว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ข้อเสนอการบริการสุขภาพที่เหมาะสมส าหรับคนไร้บ้าน  

1. สปสช. ควรจัดสรรเงินและแนวทางการใช้เงิน เพ่ือการใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องตามภาระงานบริการคน
ไร้บ้าน ทั้งนี้ใหค้รอบคลุมทั้งสิทธิประโยชน์   ค่ารักษา ค่าอาหาร ค่ารถ รวมทั้งกิจกรรมการท างานเชิงรุก (เช่น 
กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การบ าบัดโดยอาศัยชุมชนมีส่วนร่วม หรือ
การอาชีวะบ าบัด เป็นต้น) แนวทางในการปฏิบัติดังกล่าวท าได้โดยเพ่ิมกลุ่มคนไร้บ้านเข้าในประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2557 (ข้อ 4 
และข้อ 7 (3))14 

2. สปสช. ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดควรมีแนวทางการด าเนินงานที่สนับสนุนและกระตุ้น
แบบเสริมพลัง (Empowerment) ให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขในแต่ละพ้ืนที่ให้ความส าคัญกับการท างาน
เชิงรุกแบบองค์รวม ที่มีบุคลากรหลากหลายวิชาชีพ  ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าถึงคนไร้บ้านและสามารถดูแลได้ครบถ้วน
หลายมิติสอดคล้องกับความต้องการรักษาและวิถีชีวิตของคนไร้บ้าน เช่น การมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจ

                                                           
14  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดบัท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ดูภาคผนวก] ต้องการ
สนับสนุนเรื่องการสร้างเสริมสขุภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟู สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก และได้
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายไว้เป็นกลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง ดังนั้นหากแก้ไขเพิ่มเติมกลุ่มคนไรบ้้านเข้าไว้ในในประกาศนี้ จะท าให้สามารถใช้เงินจากกองทุนนี้ท ากิจกรรมกับกลุม่
คนไร้บ้านในพ้ืนท่ีได้ 
 หากพิจารณาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ สปสช. พบว่า กลุ่มคนไร้บ้านเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทาง สปสช. ได้ค านึงถึงการ
เข้าถึงบริการสุขภาพมาอยู่แล้ว 
 จากบันทึกการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16/2549 วันที่ 27 พฤศจิการยน พ.ศ. 2549 [ดู
ภาคผนวก] ได้กล่าวถึงคนหลายกลุ่มที่มีปัญหาในการเข้าถึงสิทธ์ิรับบริการสุขภาพ ซึ่งรวมถึงบุคคลไร้รากเหง้า เด็กก าพร้าที่อยู่
ในสถานสงเคราะห์ ถึงแม้บันทึกฉบับนี้จะไม่ได้ใช้ค าว่าคนไร้บ้าน แต่คนกลุ่มนี้มีหลายลักษณะที่ซ้ ากับลักษณะของคนไร้บ้าน 
และเป็นกลุ่มเสี่ยงท่ีจะเป็นคนไร้บ้าน 
 มติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2551 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 [ดูภาคผนวก] 
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการของสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น ข้อ 8 ระบบบริการส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด คนพิการ คนเร่ร่อน/ย้ายถิ่น ผู้ป่วยจิตเวช และผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์  โดยส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชน-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดบริการสาธารณสุข  จะเห็นได้ว่าคนเร่ร่อน/ย้ายถิ่น เป็น
กลุ่มคนท่ีทาง สปสช. ต้องการให้มีการพัฒนาระบบบริการของสิทธิประโยชน์ให้ดียิ่งขึ้น 
 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 และหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ [ดูภาคผนวก] ได้ก าหนดไว้ทั้งใน ส่วนที่ 1 บริการผู้ป่วยนอก
ทั่วไป  ส่วนที่ 2 บริการผู้ป่วยในทั่วไป  และ ส่วนที่ 4 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มีสาระว่า ในกรณีที่จะให้กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น เช่น ผู้มีสิทธิที่เป็นผู้ต้องขัง ผู้ไร้บ้าน เป็นต้น ให้ สปสช. ก าหนดแนวทางการ
บริหารจัดการเป็นการเฉพาะได้ โดยให้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  นั่นแสดงว่า “ผู้ไร้บ้าน” เป็นหนึ่งในกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส ซึ่ง สปสช. หารือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สามารถก าหนดแนวทางการบริจัดการขึ้นมาได้  
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สุขภาพคนป่วย/เร่ร่อน/ไร้บ้าน เมื่อพบกรณีคนไร้บ้านที่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันตราย ควรมีการ
จัดระบบเฝ้าระวัง  รักษา ติดตามอย่างต่อเนื่องแบบครบวงจร  

3. สปสช. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานบริการด้านสุขภาพมีผู้ประสานงานและรับผิดชอบการ
ดูแลคนไร้บ้านโดยเฉพาะ ในลักษณะผู้จัดการรายกรณี (Case Management)  โดยพิจารณาวิธีการดูแล
ผู้สูงอายุของกองทุนดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Long Term Care – LTC) มาปรับใช้ เช่น 
การจัดอบรมส าหรับการสร้างความรู้ความเข้าใจและไม่ตีตราคนเร่ร่อน/ไร้บ้าน หรือการฝึกทักษะการดูแลคนไร้
บ้านที่เป็นผู้ติดเชื้อ หรือโรคติดต่ออันตราย เป็นต้น 

4. สปสช. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ
กระทรวงศึกษาธิการควรให้สิทธิกรณีคนไร้บ้านที่เป็นเด็กให้ครอบคลุมการบริการที่จ าเป็น เช่น การแจ้งเกิด 
การให้วัคซีนตามช่วงวัย การดูแล ส่งเสริม ฟื้นฟูตามช่วงวัย การรักษาพยาบาลในกลุ่มเด็กเล็ก  เป็นต้น ซึ่ง 
สปสช. ต้องดูแลต้นทุนการด าเนินการ การตรวจหรือการรักษา ที่สามารถเบิกต้นทุนจากในระบบบริการ
สุขภาพได้ โดยเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(พม.) 

5. สปสช. ควรก าหนดให้การส่งต่อคนไร้บ้านเป็นกรณีเดียวกันกับกรณีอุบัติเหตุ โดยไม่มีเงื่อนไขเรื่อง
สิทธิการรักษาหรือค่าใช้จ่ายในการรักษา เนื่องจากคนไร้บ้านหลายคนมีปัญหาเรื่องสิทธิโดยเฉพาะบัตร
ประจ าตัวประชาชนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาหรือส าหรับการรักษา อีกท้ังหลายกรณีมีการเปลี่ยนที่
อยู่บ่อยจึงมีปัญหาเรื่องสิทธิตามภูมิล าเนาหรือบัตรประจ าตัวเพ่ือพิสูจน์สิทธิ  รวมทั้งคนไร้บ้านที่ป่วยเป็น
โรคติดต่อร้ายแรง ควรได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน  และมีการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง 

6. สปสช. ควรให้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าครอบคลุมถึงการตรวจสุขภาพที่จ าเป็น (อาจจะอยู่
ในชุดสิทธิประโยชน์ ในการพิจารณา/ก าหนดขอบเขตในการตรวจ ควรพิจารณาตามสถานการณ์ปัญหาสุขภาพ
ของคนไร้บ้าน เช่น  การตรวจคัดกรองวัณโรค  HIV  เป็นต้น) เพ่ือเป็นการคัดกรองเบื้องต้น  รวมถึงสามารถ
รักษาได้ทันท่วงท ี 

7. สปสช. ควรพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการบันทึกกิจกรรมให้สามารถบันทึกกิจกรรมการรักษาที่
โรงพยาบาลในพ้ืนที่ได้ด าเนินการกับคนไร้บ้านที่ไม่มีบัตรประชาชน เพ่ือเป็นการเก็บปริมาณการให้บริการจะ
เป็นประโยชน์ประกอบการตัดสินใจในการสนับสนุนหรือจัดสรรเงิน (ถ้ามี) นอกจากนี้ยังเป็นฐานข้อมูลของตัว
คนไร้บ้าน เพ่ือที่โรงพยาบาลจะใช้ประโยชน์ในภายหลังเมื่อคนไร้บ้านมารับบริการอีก ในโปรแกรมนี้ควรมี
วิธีการการพิสูจน์ตัวตน เช่น การพิมพ์ลายนิ้วมือ การสแกนม่านตาด้วย 

8. สปสช. ควรสนับสนุนให้เกิดการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่  และวิธีการดูแล หรือการ
น าส่งคนไร้บ้านที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาในสถานบริการด้านสุขภาพจิต  ทั้งนี้เนื่องจาก
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ซึ่งก าหนดให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการ
น าส่งผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่  แต่จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ผู้ที่ท าหน้าที่ดังกล่าว  
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รวมถึงนักพัฒนาเอกชนที่ท างานในพ้ืนที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจวิธีการดูแลเบื้องต้น และขั้นตอนการน าส่ง
ผู้ป่วยจิตเวช 

9. สปสช. ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลและสมัชชาสุขภาพจังหวัดควรสนับสนุนให้มี การสร้างความเข้าใจ 
ปรับทัศนคติที่มีต่อกลุ่มคนไร้บ้าน โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงคนไร้บ้าน ค าท่ีมักจะพูดถึงด้วย คือ คนเร่ร่อน คนจร
จัด คนไร้ที่พ่ึง คนขอทาน ค าเหล่านี้ในสายตาคนส่วนใหญ่ มีความหมายในทางลบ และมักมีภาพว่าเป็นคนที่
อันตราย สกปรก ติดเหล้า ติดยาเสพติด เป็นขี้คุก ขี้ขโมย ขี้เกียจ ไม่ยอมท างาน  ภาพที่สังคมตีตราให้กับคน
กลุ่มนี้ต้องยอมรับว่ามีส่วนที่เป็นจริง แต่บางส่วนไม่ได้เป็นอย่างที่สังคมไปตัดสินแบบเหมารวม การไปตีตรา
แบบเหมารวมนี้ สร้างความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องกับคนกลุ่มนี้ และท่ีส าคัญเป็นอุปสรรคต่อการเข้าใจ การรับทราบ
ปัญหา และการมีส่วนร่วมในการป้องกันหรือแก้ปัญหาเหล่านี้ 

10. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการหรือเงื่อนไขเรื่องการใช้สิทธิหรือการเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพกรณีคนไร้บ้านต่างชาติที่เข้ามาอาศัยภายในประเทศไทย โดยก าหนดให้มีหลักประกันสุขภาพ 
เนื่องจากภาครัฐต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาพยาบาลต่อปีค่อนข้างมาก15

                                                           
15 ถึงแม้ไม่ใช่บทบาทหน้าท่ี สปสช. โดยตรง  แต่ขอให้ สปสช.ช่วยประสานส่งต่อข้อมูลดังกล่าวสู่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก  ก 
ประกาศ หลักเกณฑ์ข้อก าหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
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• การสร้างหลักประกันสุขภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติ (ครั้งที่ 16/2549 วันที่ 
27 พฤศจิกายน 2549)  

 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 17 มกราคม 2548  คณะ
กรรมการฯ มีมติเห็นชอบในหลักการให้ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน หรือที่เกิดใน
ประเทศไทยแต่ยังพิสูจน์สัญชาติไม่ได้ ให้มีหลักประกันสุขภาพ และมอบ สปสช. เสนอเรื่องเพ่ือขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แต่คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีในขณะนั้น มีความเห็นว่าอาจมี
ผลกระทบด้านความมั่นคงบางประการจึงให้ชะลอการเสนอเรื่องเข้า ครม.ดังกล่าวไว้ก่อน 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายมงคล ณ สงขลา) ผู้บริหาร สปสช.และคณะได้ตรวจเยี่ยม
หน่วยบริการในบางพ้ืนที่ของจังหวัดทางภาคเหนือ ที่ต้องรับภาระดูแลด้านสุขภาพของประชาชนกลุ่มดังกล่าว
โดยไม่มีงบประมาณสนับสนุน รวมทั้งได้หารือร่วมกับผู้แทนองค์กรและประชาชนกลุ่มดังกล่าว พร้อมมอบ 
สปสช. สรุปปัญหา รวบรวมข้อมูล และปัจจัยเกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป  

 สปสช. ได้รวบรวมข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนข้อเสนอและความเห็นต่างๆ จาก
ผู้เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้  

สถานการณ์ด้านหลักประกันสุขภาพ 

1. ประชาชนที่มีสัญชาติไทยทุกคน มีหลักประกันสุขภาพจากรัฐและการประกันสังคม 
2. คนต่างด้าว (กลุ่มผู้ใช้แรงงานชั่วคราว เช่น พม่า ลาว เขมร) มีหลักประกันสุขภาพโดยนายจ้างเป็น

ผู้รับผิดชอบ 
3. ส าหรับประชาชนที่เกิดและมีถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นการถาวรในประเทศไทย แต่อยู่ระหว่างรอการพิสูจน์

สิทธิและสถานะ เป็นกลุ่มท่ียังไม่มีหลักประกันสุขภาพใดๆ  
 

ปัญหาและความจ าเป็นต่อการสร้างหลักประกันสุขภาพ 

1. กลุ่มประชาชนที่ด้อยโอกาส ควรได้รับการดูแลช่วยเหลือตามสิทธิพ้ืนฐานตามที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญ 
และพันธะระหว่างประเทศ 

2. มีประชาชนส่วนหนึ่งได้รับสิทธิบัตรทองต่อเนื่องจากบัตร สปร. และบัตรประกันสุขภาพ แต่ก าลังจะ
ถูกถอดถอนสิทธิดังกล่าว 

3. หน่วยบริการโดยเฉพาะโรงพยาบาลในเขตทุรกันดาร และชายแดนต้องรับภาระการให้บริการและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน แต่ไม่ได้รับงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว 

4. ระบบบริการสาธารณสุขที่ดีมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องดูแลทั้งระบบ  นอกจากนี้ การควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อ เป็นเรื่องที่มีผลต่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ 
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กลุ่มเป้าหมายและจ านวนประชาชนที่เสนอให้มีหลักประกันสุขภาพ  

1. กลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องสิทธิและสถานะ แต่ได้รับสิทธิพ้ืนฐานด้านการศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการแล้ว  จ านวนประมาณ 60,000 คน 

2. กลุ่มบุคคลที่มีประวัติและเลขทะเบียนตามกฎหมายทะเบียนราษฎรและได้รับผ่อนผันให้อยู่ชั่วคราว  
จ านวนประมาณ 360,000 คน 

3. ประชาชนที่มีใบต่างด้าวและมีถ่ินที่อยู่ถาวรในประเทศไทย จ านวนประมาณ 250,000 คน 
4. กลุ่มคนไร้รากเหง้า และเด็กก าพร้าในสถานสงเคราะห์ จ านวนประมาณ 100,000 คน 
5. ส าหรับกลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานาน แต่ยังขาดหลักฐานการรับรองสิทธิและสถานะ 

จ านวนยังไม่มีข้อมูลชัดเจน 
 

มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา (ครั้งที่ 1/2548 วันที่ 17 มกราคม 2548) 

 เห็นชอบให้ สปสช. ท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือขออนุมัติหลักการ และจัดสรรงบประมาณเหมา
จ่ายรายหัวครอบคลุมประชาชนที่รอการพิสูจน์สิทธิและสถานะ โดยเริ่มในปีงบประมาณ 2549 

ความเห็นของผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (ประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2548) 

 เพ่ือให้ได้ข้อมูล ความเห็นประกอบการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเพียงพอ และรอบด้าน สปสช. 
ได้จัดประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับความเห็น และข้อเสนอแนะ โดยมีบุคคล และผู้แทน
หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

1. คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
2. สภาความมั่นคงแห่งชาติ 
3. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
4. ส านักงานการตรวจคนเข้าเมือง 
5. กระทรวงสาธารณสุข 
6. กระทรวงศึกษาธิการ 
7. กระทรวงแรงงาน 
8. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
9. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
10. กระทรวงสาธารณสุข 
11. ผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านชนกลุ่มน้อย 

 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดให้มีหลักประกันสุขภาพแก่บุคคลที่มีปัญหาด้านสิทธิและสถานะ เพ่ือ 

ช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มด้อยโอกาสดังกล่าว ได้รับสิทธิในการรับบริการสุขภาพภายใต้ระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า โดยให้แยกจากประเด็นด้านกฎหมายสิทธิและสถานะบุคคล ทั้งนี้ให้ เน้นการด าเนินการใน
กลุ่มท่ีมีข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ชัดเจนแล้วเท่านั้น 
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 รวมทั้งเห็นชอบให้ สปสช. จัดท าข้อเสนอเรื่องหลักประกันสุขภาพส าหรับประชาชนที่มีปัญหาด้าน
สิทธิและสถานะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชน
ตามมติข้างตน้ 

 จากมติคณะกรรมการฯที่อ้างถึง และการด าเนินงานของ สปสช.ดังกล่าวจึงเสนอคณะกรรมการ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการยืนยันมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17  มกราคม 
2548  ที่มอบ สปสช. เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติในหลักการ และอนุมัติงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว
ครอบคลุมกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระหว่างรอการพิสูจน์สิทธิและสถานะให้เข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (จ านวนตามที่ข้ึนทะเบียนจริง) โดยให้เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. นักเรียน นักศึกษาที่ได้สิทธิด้านการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว  จ านวน 60,000 คน 
2. บุคคลที่มีประวัติและเลขทะเบียนตามกฎหมายทะเบียนราษฎร และได้รับการผ่อนผันให้อยู่ชั่วคราว

จากกรมการปกครอง จ านวนประมาณ 360,000 คน 
3. ประชาชนที่มีใบต่างด้าวและได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ถาวรใน ประเทศไทยจ านวนประมาณ 250,000 

คน 
4. บุคคลไร้รากเหง้าและเด็กก าพร้าที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ จ านวน ประมาณ 100,000 คน 

  

 จ านวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 770,000 คน ขณะนี้ได้รับสิทธิบัตรทองต่อเนื่องจากบัตร สปร. และบัตร
ประกันสุขภาพแล้วประมาณ 400,000 คน ยังคงเหลือท่ีจะเริ่มข้ึนทะเบียนใหม่จ านวน ประมาณ 370,000 คน
         

มติที่ประชุม 

1. เห็นชอบการสร้างหลักประกันสุขภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติตามมต ิ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17  มกราคม 2548  และที่ สปสช.เสนอ โดย มอบ 
สปสช.เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติในหลักการ และอนุมัติงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวครอบคลุม
กลุ่มประชาชนที่อยู่ระหว่างรอการพิสูจน์สิทธิและสถานะ ให้สามารถเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ (จ านวน
ตามท่ีขึ้นทะเบียนจริง) โดยให้เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นไปดังนี้ 

1.1 นักเรียน นักศึกษาที่ได้สิทธิด้านการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว จ านวน 60,000 คน 
1.2 บุคคลที่มีประวัติและเลขทะเบียนตามกฎหมายทะเบียนราษฎร และได้รับการผ่อนผันให้อยู่

ชั่วคราวจากกรมการปกครอง จ านวนประมาณ 360,000 คน 
1.3 ประชาชนที่มีใบต่างด้าวและได้รับอนุญาตให้มีถ่ินที่อยู่ถาวรใน ประเทศไทยจ านวนประมาณ 

250,000 คน 
1.4 บุคคลไร้รากเหง้าและเด็กก าพร้าที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ประมาณ 100,000 คนรวมทั้งสิ้น

ประมาณ 770,000 คน  ซึ่งขณะนี้ได้รับสิทธิบัตรทองต่อเนื่องจากบัตร สปร.และบัตรประกัน
สุขภาพแล้วประมาณ 400,000 คน ยังคงเหลือที่จะเริ่มข้ึนทะเบียนใหม่จ านวน ประมาณ 
370,000 คน 
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2. มอบ สปสช.วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย อย่างรอบด้าน (SWOT Analysis) และน าเสนอพร้อมแหล่ง
เงินงบประมาณของระบบหลักประกันสุขภาพทั้งระบบ ที่คณะกรรมการพัฒนานโยบายหลัก 
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าฯ (ศ.อัมมาร สยามวาลา เป็นประธาน) จะสรุปข้อเสนอเชิงนโยบาย และ
น าเสนออีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป  

3. มอบ สปสช. ประสานการจัดให้กรรมการที่สนใจ มีโอกาสไปเยี่ยมพื้นที่16ที่เป็นปัญหา เช่น พื้นที่

สูงหรือพ้ืนที่รอยต่อบริเวณชายแดน ฯลฯ เพื่อได้เห็นและรับทราบปัญหาที่แท้จริง 
4. มอบกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้บุคลากรให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ผู้น าชุมชน และ

ประชาชนในพื้นท่ีสูงและพ้ืนที่ชายขอบให้มากข้ึน  

 

…………………………………………….. 
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• ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ครั้งที่ 
8/2551 วันที่ 14 กรกฎาคม 2551) 

 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 10 กันยายน 2550 ที่
ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือท าหน้าที่พัฒนายุทธศาสตร์ส าคัญในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า 

คณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้
จัดท ายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ ระยะ 4 ปี (2551-2554) แล้ว  และได้ผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประสานยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551 โดยสรุป ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  “ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็นและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง”  

พันธกิจ 

1. เพ่ิมสิทธิประโยชน์ใหม่ที่มีความจ าเป็น  
2. พัฒนาระบบบริการของสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น  
3. สนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐทั้ง 3 กองทุนให้มีความเท่าเทียมกัน (สิทธิที่มีความจ าเป็น) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาสิทธิประโยชน์ใหม่ที่มีความจ าเป็น 

กลยุทธ์การพัฒนา 

1.1    ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความคุ้มค่าของสิทธิประโยชน์ใหม่  

โดยคณะอนุกรรมการจะเสนอค าจ ากัดความของ“ความจ าเป็น”ใหม่และระหว่างนี้ใช้ในความหมาย
ตามความจ าเป็นในบัญชียาหลัก คือ รักษาพยาบาลที่เมื่อลงทุนไปแล้วสามารถเพ่ิมคุณภาพชีวิตได้ 1 ปีโดย
ลงทุนไม่เกินรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติในประเทศต่อหัว (GDP per Capita) ยกเว้นโรคที่มี
อุบัติการณ์น้อยมากอาจเพ่ิมให้ได้ไม่เกิน 3 เท่า ทั้งนี้โดยอ้างอิงเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการบัญชียา
หลักแห่งชาติไปพลางก่อน ระหว่างการศึกษาและพัฒนารายละเอียดของส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติและโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology 
Assessment Program : HITAP) 

1.2   พัฒนาสิทธิประโยชน์ 

1) สิทธิประโยชน์ด้ านสร้ าง เสริมสุขภาพและป้องกันโรค  เช่น  วัคซีนชนิดใหม่ , การท า           
Circumcision เพ่ือป้องกัน HIV/AIDS, HPV อยู่ระหว่างศึกษาความคุ้มค่า 

2)   สิทธิประโยชน์ด้านบริการรักษาพยาบาล เช่น Methadone maintenance therapy (MMT), 
Bone marrow transplantation, Corneal transplantation 
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กลวิธี 

พัฒนาข้อเสนอเพ่ือเพ่ิมสิทธิประโยชน์ใหม่ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็นและมี
คุณภาพอย่างทั่วถึง ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาความคุ้มค่าที่ก าหนดไว้  

ยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนาระบบบริการของสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น 

กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้เป็นไปตามมาตรฐานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมาก
ขึน้ เช่น 

1. ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินนอกหน่วยบริการ (pre-hospital EMS) 
2. ระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Promotion & Prevention : P&P) 
3. ระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care) 
4. ระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ (Secondary and Tertiary care) 
5. ระบบส่งต่อและเครือข่ายบริการ (Referral and Networking System) 
6. ระบบบริการบ าบัดทดแทนไตส าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 
7. ระบบบริหารจัดการการใช้ยา เช่น ยาในบัญชี จ 2, ยาที่ท า CL และยาราคาแพง 
8. ระบบบริการส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด คนพิการ คนเร่ร่อน/ย้ายถิ่น 

ผู้ป่วยจิตเวช และผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์  
โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชน-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการจัดบริการ

สาธารณสุข 

กลวิธี 

1. จัดให้มีระบบการติดตามความคืบหน้าและผลการด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นระยะ เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ คุณภาพบริการและการเข้าถึงบริการของประชาชน 

2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สนับสนุนการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 
ทั้ง 3 กองทุนให้มีความเท่าเทียมกัน 

กลยุทธ์การสนับสนุนการพัฒนา 

3.1   พัฒนาสิทธิประโยชน์บริการสาธารณสุขของ 3 กองทุนมีความเท่าเทียมกัน (Harmonize benefit  
package) 

3.2  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีทิศทางที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพ่ือลดปัญหาอุปสรรคหรือช่องว่างในการ
รับบริการเมื่อมีการเปลี่ยนสิทธิ   
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กลวิธี 

3.1 พัฒนาข้อเสนอเพ่ือขยายขอบเขตสิทธิประโยชน์และปฏิรูประบบบริการสุขภาพให้มีความเท่าเทียม
กัน (harmonize benefit package and service system) 

        3.2  พัฒนาระบบบริหารจัดการร่วมกันระหว่าง 3 กองทุน ประกอบด้วย 

- ระบบฐานข้อมูลต่างๆ (Management information system/Database) ได้แก่ ฐานข้อมูลผู้มี
สิทธิ ฐานข้อมูลรายบุคคล ระบบการลงทะเบียนรายโรค เป็นต้น 
- ระบบการเบิกจ่าย (Payment system)  
- ระบบการตรวจสอบคุณภาพบริการ (Quality Audit) 
- ระบบการอนุมัติรับรองสิทธิเมื่อมีการเปลี่ยนสิทธิ 
-  

จึงเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมาย สปสช.ด าเนินการต่อไป  

มติที่ประชุม  

1. เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการที่คณะอนุกรรมการเสนอ โดยให้
เพ่ิมเติมในรายละเอียดตามข้อเสนอของกรรมการ และมอบ สปสช.ประสานการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการต่อไป 

2. มอบ สปสช.ประสานคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ฯ ในการพิจารณาแต่งตั้งคณะท างาน
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

……………………………………………………… 
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ภาคผนวก  ข 

แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ประเด็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาข้อเสนอการบริการสุขภาพที่เหมาะสมส าหรับคนไร้บ้าน 
 

1. เวทีหน่วยงานรัฐและท้องถิ่น 
  
 ประเด็นค าถาม 

1) สถานการณ์คนไร้บ้านในพ้ืนที่  ปัญหาทางด้านสุขภาพ  และการบริการสุขภาพส าหรับคนไร้
บ้านในพ้ืนที่เป็นอย่างไร  หน่วยงานของท่านมีบทบาทอย่างไรบ้าง 

2) ปัญหาอุปสรรคในการบริการคนไร้บ้านของหน่วยงานท่านมีอะไรบ้าง  และควรมีแนว
ทางแก้ไขอย่างไร 

3) ปัญหาอุปสรรในการขอรับบริการของคนไร้บ้านมีอะไรบ้าน เช่น  การถูกรังเกียจ  มีกลิ่นตัว  
กลิ่นเหล้า  ไม่มีค่ารถ  ค่าอาหาร ฯลฯ และควรมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 

4) ในประเด็นเรื่องสิทธิ  เช่น  ไม่มีบัตร, มีแต่หาย, ไม่มีบัตร ไม่มีสิทธิ์, มีสิทธิ์ 30 บาท  แต่
เปลี่ยนที่อยู่บ่อย มีแนวทางแก้ไขอย่างไร 

5) ข้อเสนอ / แนวทางการท างานในรูปแบบอื่น (ที่มิใช่การตั้งรับ) เพื่อแก้ปัญหา ควรเป็นอย่างไร 
5.1) ปัญหาสุขภาพ  ติดเหล้า ติดยาเสพติด ปัญหาสุขภาพจิต ฯลฯ   
5.2) การท างานควรมีรูปแบบอ่ืนๆ  /การท างานเชิงรุก  ที่น่าจะเหมาะสมกว่าการตั้งรับ

หรือไม่ เช่น การมีหน่วยออกไป  ให้บริการตามสถานที่คนไร้บ้านอยู่, การท า case 
management กับคนที่มีอาการทางจิต ใน   สถานที่ดูอบอุ่น เป็นกันเอง ชุมชนมี
ส่วนร่วม ฯลฯ 

6) ข้อเสนอต่อ สปสช. และหน่วยงานอื่นๆ 
 
7) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
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 2. การรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์  
2.1 หน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง ได้แก่   

▪ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง (ผอ. หรือเจ้าหน้าที่ที่ท างานคนไร้บ้าน)  
▪ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลจิตเวช (เจ้าหน้าที่ท่ีท างานส่งเสริมสุขภาพ, สังคมสงเคราะห์, 

จิตเวชชุมชน ฯลฯ)   
▪ NGO   
▪ ต ารวจ  
▪  อ่ืนๆ (กศน./ ครูข้างถนนของเทศบาล/สมาคมครอบครัว/ Test and  Treat) 

  
 แนวทางการสัมภาษณ์ 

1. บทบาทหน้าที่ที่เก่ียวกับคนไร้บ้านมีอะไรบ้าง (เน้นที่สัมพันธ์กับการรับบริการสุขภาพ) 
2. ท าจริงท าอย่างไร ท าได้มากน้อยแค่ไหน เพราะอะไร 
3. ปัญหาอุปสรรคคืออะไร 
4. การท างานควรมีรูปแบบอ่ืนๆ  /การท างานเชิงรุก  ที่น่าจะเหมาะสมกว่าการตั้งรับ

หรือไม่ เช่น การมีหน่วยออกไป  ให้บริการตามสถานที่คนไร้บ้านอยู่, การท า case 
management กับคนที่มีอาการทางจิต ใน   สถานที่ดูอบอุ่น เป็นกันเอง ชุมชนมีส่วน
ร่วม ฯลฯ 

• ผป แอดมิด มีแนวทางดูแล สิทธิ์ และ การจ าหน่าย. อย่างไร 
• ผป โอพีดีไม่มีเลข ได้เงิน สนับสนุนจากไหน มาสงเคราะห์ช่วยเหลือ 
• เลขบัตร ไม่มี. ผป. ไร้ญาติ ไร้บ้าน  ท าอย่างไรถ้าต ารวจน าส่ง 

5. ข้อเสนอแนะในการบริการสุขภาพของคนไร้บ้าน 
• ตัวท่าน หรือองค์กร/หน่วยงานของท่านควรมีบทบาทอย่างไร 
• สปสช. ควรมีบทบาทอย่างไร 
• หน่วยงานอื่นๆ ควรมีบทบาทอย่างไร 

 
2.2 คนไร้บ้านที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมีประสบการณ์ในการรับการรักษาพยาบาล 

  แนวทางสัมภาษณ์คนไร้บ้าน 

1. ข้อมูลทั่วไป ชื่อ สกุล ประวัติการเป็นคนไร้บ้าน 
2. ปัญหาสุขภาพ/ประวัติการเจ็บป่วยและการรักษาท่ีผ่านมาท าอย่างไรบ้าง 

• เจ็บป่วยเล็กน้อย ดูแลรักษาอย่างไร พึงพอใจหรือไม่  อยากให้ท าอย่างไร 
• เจ็บป่วยมาก/โรคประจ าตัว/โรคเรื้อรัง ดูแลรักษาอย่างไร พึงพอใจหรือไม่  อยากให้

ท าอย่างไร 
• ในกรณีที่เคยรักษาในสถานพยาบาล ท าไมถึงไปรักษาที่นั่น  พึงพอใจในการบริการ

หรือไม่ อย่างไร อยากให้ปรับปรุงอะไรบ้าง (เช่น สถานที่ สภาพแวดล้อม ความ
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รวดเร็วในการพาไป ระยะเวลารอคอย การเดินทาง การพูดจา การปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่พยาบาล ฯลฯ) 

 
3. ท่านมีความรู้เรื่องงสิทธิการรักษาพยาบาลหรือไม่  อย่างไร   
4. ความคาดหวังต่อการส่งเสริมสุขภาพ/ การป้องกันโรค/ สภาพแวดล้อม/ 

• การส่งเสริมสุขภาพ อยากให้มีกิจกรรมอย่างไรบ้าง  

• การป้องกันโรค มีวิธีการป้องกันตัวเองไม่ให้เจ็บป่วยอย่างไรบ้าง /มีการตรวจสุขภาพ 
หรือการตรวจโรคอ่ืนๆ เช่น วัณโรค เอดส์ ฯลฯ หรือไม่ กี่ครั้งต่อปี  

• สภาพแวดล้อมและสุขาภิบาล  ความสะอาด เช่น ห้องน้ า ที่นอน ลานกิจกรรม 
(มีหรือไม่ อย่างไร  ที่มีอยู่ดีหรือไม่  ต้องปรับปรุงอะไรบ้าง) 
 

5. ความคาดหวังในการได้รับสิทธิการรักษาพยาบาล เมื่อเกิดเจ็บป่วย (ทันตกรรม/แว่นสายตา/
ยา/อุปกรณ์ทางการแพทย์) ที่มีอยู่ดีหรือไม่ ต้องปรับปรุงอะไรบ้าง 

 
6. ความคาดหวังในการเข้าถึงบริการสถานพยาบาลตามมาตรฐาน เมื่อยามเจ็บป่วย ที่เป็นอยู่ดี

หรือยัง หรืออยากให้เป็นแบบไหน   
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ภาคผนวก  ค 
สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ(ร่าง)ข้อเสนอการบริการสุขภาพ

ที่เหมาะสมส าหรับคนไร้บ้าน 
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สรุปการข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเพิ่มเติมจากเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอการบริการสุขภาพที่
เหมาะสมส าหรับคนไร้บ้าน 

ประเด็น/ข้อเสนอ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเพิ่มเติม 
1. สปสช. ควรจัดสรรเงินและแนวทางการใช้เงิน 
เพ่ือการใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องตามภาระงานบริการ
คนไร้บ้าน ทั้งนี้ให้ครอบคลุมทั้งค่ารักษา 
ค่าอาหาร ค่ารถ และ/หรือกิจกรรมการท างาน
เชิงรุก (เช่น กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การบ าบัดโดย
อาศัยชุมชนมีส่วนร่วม หรือการอาชีวะบ าบัด 
เป็นต้น) 

1. เพ่ิมเติมค าว่าสิทธิประโยชน์ 
2. แนวทางการปฏิบัติดังกล่าวสามารถท าได้โดยเพิ่มเติม ค าว่า
คนไร้บ้านในประกาศหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส าหรับผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อ 3   

2. สปสช. ควรก าหนดให้การส่งต่อคนไร้บ้านเป็น
กรณีเดียวกันกับกรณีอุบัติเหตุ โดยไม่มีเงื่อนไข
เรื่องสิทธิการรักษาหรือค่าใช้จ่ายในการรักษา 
เนื่องจากคนไร้บ้านหลายคนมีปัญหาเรื่องสิทธิ
โดยเฉพาะบัตรประจ าตัวประชาชนและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปรักษาหรือส าหรับการรักษา อีก
ทั้งหลายกรณีมีการเปลี่ยนที่อยู่บ่อยจึงมีปัญหา
เรื่องสิทธิตามภูมิล าเนาหรือบัตรประจ าตัวเพ่ือ
พิสูจน์สิทธิ รวมทั้งคนไร้บ้านที่ป่วยเป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรง ควรได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน  และมี
การติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง 

1. ควรเป็นกรณีฉุกเฉินมากกว่ากรณีอุบัติเหตุ เนื่องจากกรณี
อุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจะเรียกเก็บกับพรบ.  
และในท้ายที่สุดหากไม่มีพรบ.ก็จะเรียกเก็บกับเจ้าของรถ  นั่น
หมายความว่าในกรณีนี้จะต้องมีแหล่งเรียกเก็บค่าใช้จ่าย   
2.เสนอให้ใช้ค าว่า ฉุกเฉิน  แทนค าว่าอุบัติเหตุ  (จากเหตุผลใน
ข้อ 1) 
3. เสนอใช้ค าว่าคนพิการ แทนค าว่า  อุบัติเหตุ เนื่องจากคน
พิการสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกหน่วยการบริการ  
(แต่อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้มีความคิดเห็นว่า คนไร้บ้านจะ
ยอมรับหรือไม่  หากจะขึ้นทะเบียนในนามคนพิการ) 
4.ในกรณีการเจ็บป่วยตามมาตรา 7 สามารถเข้ารับการรักษาได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในรพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  แต่จะ
ยกเว้นใน รพ. ที่สังกัดมหาวิทยาลัย  ทหารและต ารวจ 
5.ในกรณีนี้ควรมีกองทุนส ารอง โดยให้รพ.เป็นผู้บริหารจัดการ 
6. มีข้อเสนอให้ใช้กองทุนคนไทยไร้สิทธิ  แต่ในระเบียบกองทุน
นี้จะให้ส าหรับคนไทยที่อยู่ในกระบวนการรอพิสูจน์สัญชาติ  
หรือที่มีบัตรประชาชนที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0 

3. สปสช. ควรพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการ
บันทึกกิจกรรมให้สามารถบันทึกกิจกรรมการ
รักษาที่โรงพยาบาลในพ้ืนที่ได้ด าเนินการกับคนไร้
บ้านที่ไม่มีบัตรประชาชน เพ่ือเป็นการเก็บปริมาณ
การให้บริการ เพ่ือเป็นประโยชน์ประกอบการ
ตัดสินใจในการสนับสนุนหรือจัดสรรเงิน (ถ้ามี) 
นอกจากนี้ยังเป็นฐานข้อมูลของตัวคนไร้บ้าน 
เพ่ือที่โรงพยาบาลจะใช้ประโยชน์ในภายหลังเมื่อ
คนไร้บ้านมารับบริการอีก 

1. ในโปรแกรมควรมีการระบุตัวตน  เช่น ลายนิ้วมือ การสแกน
ม่านตา 
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ประเด็น/ข้อเสนอ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเพิ่มเติม 
4. สปสช. ควรมีแนวทางการด าเนินงานที่กระตุ้น
โรงพยาบาลในแต่ละพ้ืนที่ให้ความส าคัญกับการ
ท างานเชิงรุก (ที่ไม่ใช่แค่ออกไปตรวจรักษาโรค
นอกโรงพยาบาล) แบบองค์รวม ที่มีบุคลากร
หลากหลายวิชาชีพ  ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าถึงคนไร้บ้าน
และสามารถดูแลได้ครบถ้วนหลายมิติสอดคล้อง
กับความต้องการรักษาและวิถีชีวิตของคนไร้บ้าน 
เช่น การมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจสุขภาพ
คนป่วย/เร่ร่อน/ไร้บ้าน เมื่อพบกรณีคนไร้บ้านที่มี
การเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันตรายผู้ป่วยที่มีส่วน
ในการแพร่เชื้อของ เช่น วัณโรค และโรคติดต่อ
อันตรายอ่ืน ๆ ควรปักหมุดและติดตามการเข้า
รักษาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ทั้งนี้อาจต้องท างาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานอ่ืนและ
ในบางกรณีอาจใช้ความสัมพันธ์แบบไม่ เป็น
ทา งการมาก ในการท า ง านร่ ว ม เ ป็ นผู้ ช่ ว ย
ประสานงานในพ้ืนที่เมื่อมีความจ าเป็นที่ต้องอาศัย
บุคลากรที่ ไม่ ใช่บุคลากรทางการแพทย์ ทั้ งนี้  
สปสช.  ควรพิจารณาส่ ง เสริมและสนับสนุน
กิจกรรมที่เกิดข้ึนในการท างานเชิงรุกนี้ด้วย 
 

1. มีความเห็นว่าในข้อนี้ สปสช.ในฐานะ Provider จะเป็นผู้
ก าหนดให้ผู้ให้บริการท าได้ทั้งหมดหรือไม่  
2. ควรเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง 
3.เปลี่ยนแปลงค าว่า  แพร่เชื้อ (บ.21) เป็นโรคติดต่ออันตราย 
ซึ่งจะครอบคลุมกว่า 

5. สปสช. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาน
บริการด้านสุขภาพมีผู้ประสานงานและรับผิดชอบ
การดูแลคนไร้บ้านโดยเฉพาะ ในลักษณะผู้จัดการ
รายกรณี (Case Management)  โดยพิจารณา
วิธีการดูแลผู้สูงอายุของ มาปรับใช้   เช่น การจัด
อบรมส าหรับการสร้างความรู้ความเข้าใจและไม่ตี
ตราคนเร่ร่อน/ไร้บ้าน หรือการฝึกทักษะการดูแล
คนไร้บ้านที่เป็นผู้ติดเชื้อ เป็นต้น 
 

1.เป็น ค าว่า long Term  Care (บ.28)เป็นชื่อทางการ 
2. เปลี่ยนค าว่าผู้ติดเชื้อ(บ.29) เป็น โรคติดต่ออันตราย 
 

6. สปสช. ควรให้สิทธิกรณีคนไร้บ้านที่เป็นเด็กให้
ครอบคลุมการบริการที่จ าเป็น เช่น การแจ้งเกิด 
การให้วัคซีนตามช่วงวัย การรักษาพยาบาลในกลุ่ม
เด็กเล็ก เป็นต้น ซึ่ง สปสช. ต้องดูแลต้นทุนการ
ด าเนินการ การตรวจหรือการรักษา ที่สามารถเบิก
ต้นทุนจากในระบบบริการสุขภาพได้  
 

1. เพ่ิมหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง คือ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณสุข 

2. เพ่ิมค าว่า การดูแล ส่งเสริม ฟื้นฟูตามช่วงวัย  เพ่ือให้
ครอบคลุม 
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7. สปสช. ควรปรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้สถาน
บริการ ที่บริการคนไร้บ้าน ให้มีค่าน้ าหนักแบบ
เดียวกับผู้ป่วยจิตเภท  
 

1. เห็นด้วย เนื่องจากผู้ป่วยจิตเภทในปัจจุบันได้ประมาณ 
6,000 บาท/หัว ซึ่งครอบคลุมไปถึงการติดตาม เยี่ยมบ้าน  
หากมีการเพ่ิมในส่วนนี้ก็จะช่วยในการขยายการบริการเชิงรุก
ได้มากข้ึน 

8. สปสช. ควรให้สิทธิครอบคลุมถึงการตรวจ
สุขภาพที่จ าเป็น เพ่ือเป็นการคัดกรองเบื้องต้น  
รวมถึงสามารถรักษาได้ทันท่วงที โดยเฉพาะ
โรคติดต่อร้ายแรง  

 

9. สปสช. ควรสนับสนุนให้มี การสร้างความเข้าใจ 
ปรับทัศนคติที่มีต่อกลุ่มคนไร้บ้าน โดยเฉพาะเมื่อ
กล่าวถึงคนไร้บ้าน ค าที่มักจะพูดถึงด้วย คือ คน
เร่ร่อน คนจรจัด คนไร้ที่พ่ึง คนขอทาน ค าเหล่านี้
ในสายตาคนส่วนใหญ่ มีความหมายในทางลบ 
และมักมีภาพว่าเป็นคนที่อันตราย สกปรก ติด
เหล้า ติดยาเสพติด เป็นขี้คุก ขี้ขโมย ขี้เกียจ ไม่
ยอมท างาน  ภาพที่สังคมตีตราให้กับคนกลุ่มนี้ต้อง
ยอมรับว่ามีส่วนที่เป็นจริง แต่บางส่วนไม่ได้เป็น
อย่างที่สังคมไปตัดสินแบบเหมารวม การไปตีตรา
แบบเหมารวมนี้ สร้างความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องกับ
คนกลุ่มนี้ และที่ส าคัญเป็นอุปสรรคต่อการเข้าใจ 
การรับทราบปัญหา และการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันหรือแก้ปัญหาเหล่านี้ 

1.จะมีความเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่สปสช. หรือไม่ 
2. สปสช.ควรเป็นกระบอกเสียง  หรือท าหน้าที่เชื่อมประสาน  

10. สปสช. ควรมีมาตรการหรือเงื่อนไขเรื่องการใช้
สิทธิหรือการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพกรณีคนไร้
บ้านต่างชาติที่เข้ามาอาศัยภายในประเทศไทย โดย
ก าหนดให้มีหลักประกันสุขภาพ เนื่องจากภาครัฐ
ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาพยาบาล
ต่อปีค่อนข้างมาก 

1. การบริการของสปสช ไม่ครอบคลุมไปถึงคนต่างชาติ แต่
อย่างไรก็ตามก็อาจจะช่วยในการกระตุ้นหรือเสนอข้อเสนอนี้ไป
ยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

11. สปสช. ควรสนับสนุนให้เกิดการสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่  และวิธีการดูแล หรือ
การน าส่ งคนไร้บ้านที่ เป็นผู้ป่วยจิตเวชเข้าสู่
กระบวนการบ าบัดรักษาในสถานบริการด้าน
สุขภาพจิต ทั้งนี้ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต พ.ศ.2551 ซึ่งก าหนดให้เจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการน าส่งผู้ป่วย
จิตเวชร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่  แต่จาก

1. การส่งต่อยังเป็นปัญหา ทั้งในกรณีของต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่
ยังไม่ทราบว่าจะไปส่งที่ใด  และในบางจังหวัดโรงพยาบาล
สามารถรับผู้ป่วยจิตเวชได้เฉพาะเวลาท าการ เนื่องจากมี
บุคลากรไม่เพียงพอ  อย่างไรก็ตามฝ่ายจิตเวช (รพ.ร้อยเอ็ด)  
จะเสนอปัญหานี้ในกลุ่ม Service plan ของจิตเวช 
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การรวบรวมข้อมูลพบว่า ผู้ที่ท าหน้าที่ดังกล่าว  
รวมถึงนักพัฒนาเอกชนที่ท างานในพ้ืนที่ยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจวิธีการดูแลเบื้องต้น และ
ขั้นตอนการน าส่งผู้ป่วยจิตเวช 
12. ข้อเสนออ่ืนๆ 1. เพ่ิมค านิยามคนไร้บ้าน 

2. เสนอให้เพ่ิมการพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน เช่น การสร้าง
อาชีพ ให้มีรายได้ เป็นต้น   
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ภาคผนวก  ง 
ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
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ภาคผนวก  จ 
รายชื่อคณะท างานรับฟังความคิดเหน็ระดับเขต   

ประเด็นคนไร้บ้าน 
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รายช่ือคณะท างานรับฟังความคิดเห็นระดับเขต  

ประเด็นการบริการสุขภาพที่เหมาะสมส าหรับคนไร้บ้าน 

1. ผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนนามกุล คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. นายปฏิวัติ  เฉลิมชาติ  สมาคมผู้บริโภค  จังหวัดขอนแก่น 
3. อาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 
4. นายสุริยา  สมใจ   มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (บ้านลูกรัก) 
5. พญ. กนกวรรณ  ศรีรักษา  โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 
6. นางศิริวรรณ  ฤกษ์ธนะขจร ศูนย์เครือข่ายบริการสุขภาพจิต      

     โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 
7. ดร.พรเพ็ญ   โสมาบุตร    กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
8. นายแคล้ว  มนตรีศรี  กลุ่มเพ่ือนคนไร้บ้าน  จังหวัดขอนแก่น 
9. นายณัฐวุฒิ  กรมภักดี  กลุ่มเพ่ือนคนไร้บ้าน  จังหวัดขอนแก่น 
10. นางกนกวรรณ   ยศธสาร  สปสช. เขต 7 ขอนแก่น 
11. นางสุพรรณี   ซีแลนเดอร์  สปสช. เขต 7 ขอนแก่น 
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