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บทคัดย่อ
บทความการวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอระบบและกลไก
การจัดบริการเพื่อการเข้าถึงสิทธิทางด้านบริการสุขภาพสาหรับผู้ที่มีปัญหาสถานะ
บุคคล จังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมายรวม 27 คน ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง,
จังหวัด คือ คณะกรรมการกาหนดแนวทางการปฏิบัติ, คณะทางานจังหวัด, NGOs รวม
9 คน, และระดับพื้นที่ คือหน่วยบริการสุขภาพ, ศูนย์ประสานงานฯ, ล่ามชุมชน รวม 16
คน และผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคล 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สัมภาษณ์เชิง
ลึก สนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิ จั ย พบว่ า กลไกการจั ดบริ การสุ ขภาพ ประกอบด้ วย (1) กลไก
ส่วนกลาง ทาหน้าที่กาหนดนโยบายและสนับสนุน (2) กลไกจังหวัดทาหน้าที่พัฒนา
กลไกและระบบบริการ (พัฒนาหลักสูตรและอบรมล่ามชุมชน) (3) กลไกภาคประชาชน
ทาหน้าที่สื่อสารและประสานงาน (4) กลไกพื้นที่ทาหน้าที่ให้บริการสุขภาพและเป็นพี่
เลี้ ย งล่ า มชุ ม ชน ส าหรั บ ระบบบริ ก ารเพื่ อ การเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ
ประกอบด้ วย ระบบที่ (1) ฐานข้ อมู ลและลงทะเบี ยน (2) งบประมาณ (3) บริ การ
สุขภาพ (4) ประชาสัมพันธ์ และ (5) ติ ดตามประเมินผล พบว่าทุกระบบกลไกพื้นที่
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ดาเนินงานตามแนวทางการทางานเดิม ระดับจังหวัดและภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน
สื่อสารระหว่างผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคลและหน่วยบริการในระบบที่ 3 และพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในระบบที่ 4 ส่วนระบบอื่นยังไม่ชัดเจน
ข้ อเสนอแนะ (1) เพิ่ มระบบการติ ดตามประเมิ นผลภายใน (2) ปรั บปรุ ง
หลักสูตรล่ามชุมชน
คาสาคัญ: การเข้าถึงสิทธิ / ผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคล / สิทธิบริการด้านสุขภาพ
Abstract
This qualitative research article aimed to present the access to health
system and mechanisms to provide access to the health service rights of
stateless persons at Chiang Rai province. The key informants were 27, the
central and provincial levels 9: the committee for setting guidelines of health
care services for stateless person, the provincial working group and NGOs, the
local levels 16: the health service units, the center's coordinator, community
interpreters) and the stateless persons 2. The research instruments used the
focus groups discussion, depth- interviews. The content analysis was using for
data analysis.
The finding showed mechanisms to provide access to the health
service rights of stateless persons were consisted of (1) the central
mechanisms who defined policies, (2) the province mechanisms who
developed mechanisms, access to health system and community interpreter
curriculum, and trained community interpreters, (3) the people sector
mechanisms who communicated and coordinated and (4) the local
mechanisms who acted health service and were mentors of community

MFU Connexion, 5(2) || page 180

interpreters. The accessibility system of health services was consisted of five
systems: (1) database and register, (2) budget, (3) health services, (4) public
relations, and (5) monitoring and evaluation. It found that the local mechanisms
performed all systems in accordance with their original works, while province
mechanisms and people sector mechanisms participated in the third system
about the communication between stateless persons and health service units
and in the fourth system about public relations, but their participation in the
other systems were not clear.
Suggestions: Relevant people should (1) add the internal evaluation
into systems and (2) improve the community Interpreter curriculum.
Keywords: Provide Access to the Rights / Stateless Persons / the Rights of
Health Service
บทนา
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2488 เป็นต้นมา ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพ
ให้กับประชาชนทุกคนที่พักอาศัยในประเทศไทยโดยจัดบริการสาธารณสุขจาแนกตาม
ความแตกต่างของรายได้และกลุ่มอาชีพตามการจ้างงาน ต่อมาในปี พ.ศ.2545 เริ่มจัด
ให้มี “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชน” ภายใต้การบริหารจัดการของ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐ ตาม พ.ร.บ.
หลั กประกันสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.2545 ภายใต้ การกากับดูแลของรั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกั นสุขภาพแห่งชาติ
ต่ อ มามี ก ารตี ค วามผู้ มี สิ ท ธิ ใ นระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ตาม พ.ร.บ.
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ว่าต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น ส่งผลให้บุคคลที่
ไม่ มี สัญชาติ ไทย ไม่ ว่ าจะเป็ นคนที่ พั กอาศั ยอยู่ เมื องไทยมาแต่ ก าเนิ ดและไม่ เคย
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เดินทางออกนอกประเทศเลย หรือคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยมานานแล้ว ได้แก่ ชน
กลุ่มน้อย ชาวเขา คนไร้รัฐ คนไร้รากเหง้า และคนไร้สถานะทางทะเบียน ซึ่งอาจเรียก
รวมกันว่า “ผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคล” (ประกอบด้วยบุคคล 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก ได้แก่
ชนกลุ่ มน้ อยและกลุ่ มชาติ พั นธุ์ ที่ อาศั ยอยู่ ในประเทศไทยมานานแต่ ตกหล่ นจาก
ทะเบี ยนที่คณะรั ฐมนตรีมี มติ ในห้ วงเวลาต่ างๆ รับรองสถานะให้อาศัยอยู่ ถาวรใน
ประเทศไทย ประกอบด้ วย 4 กลุ่ม (1) กลุ่มที่ อพยพเข้ามาและอาศั ยอยู่ มานาน มี
หมายเลขบัตรประจาตัวเลข 6, 7 นาหน้าเลข 13 หลัก (2) กลุ่มเด็กนักเรียน (3) บุคคล
ไร้รากเหง้า และ (4) ผู้ทาคุณประโยชน์ และกลุ่มที่สอง ได้แก่ ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่คณะรัฐมนตรีผ่อนผันให้อยู่ชั่วคราวและอยู่ระหว่างแก้ปัญหา มีเลขประจาตัว 13
หลักขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข 0 ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่
เคยได้รับมาก่อน (หิรัญญา ปะดุกา, บรรณาธิการ, 2558, หน้า 2-4)
การถูกทาให้เป็นคนไร้หลักประกันสุขภาพ ส่งผลต่อระบบสาธารณสุขของ
ประเทศ เนื่องจากคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นคนยากจนและด้อยโอกาส เมื่อเจ็บป่วยมาก
กระทั่งไม่สามารถดูแลตนเองได้ ก็จาต้องเข้าสู่หน่วยบริการของรัฐ ซึ่งต้องรักษาตาม
หลักมนุษยธรรม และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 51 ได้
บั ญญั ติ ไว้ ชั ดเจนในวรรคแรกว่ า “บุ คคลย่ อมมี สิทธิ เสมอกั นในการรั บบริ การทาง
สาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาล
จากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่เลือกบุคคล” ทาให้
หน่วยบริการของรัฐเหล่านี้ต้องแบกรับค่ารักษาพยาบาลในแต่ละปีเป็นจานวนมหาศาล
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขในปี 2551 พบว่า โรงพยาบาลของรัฐ 172 แห่ง ใน 15
จั ง หวั ด แบกรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยเฉพาะคนกลุ่ ม นี้ 468 ล้ า นบาท ส่ ง ผลต้ อ งเบี ย ดบั ง
งบประมาณส่วนอื่นเพื่อดูแลกลุ่มคนเหล่านี้ (พงศธร พอกเพิ่มดี, 2553) ส่งผลกระทบ
ต่อสถานบริการสาธารณสุขโดยตรงต่อโอกาสในการพัฒนาสถานบริการด้านต่างๆ
ผลกระทบต่ อขวัญ/ก าลั งใจของเจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุ ข , ภาระงานของเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุขที่มากขึ้น ทาให้ดาเนินการอย่างยากลาบาก ผลกระทบต่อคุณภาพบริการที่
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อาจลดลงจากภาระงานที่มากขึ้น (บุญมา สุนทราวิรัตน์ และคณะ, 2552, หน้า 372)
ขณะเดียวกัน สิ่งที่สาคัญคือ ในงานสาธารณสุข โดยเฉพาะงานส่งเสริมสุขภาพป้องกัน
โรคนั้น จาเป็นต้องดูแลภาพรวมทั้งระบบ การละเลยกลุ่มคนบางกลุ่มย่อมก่อให้เกิด
ผลกระทบโดยเฉพาะโรคระบาดต่างๆ เช่น โรคเอดส์ อหิวาตกโรค วัณโรค ทาให้ยากต่อ
การควบคุม และส่งผลกระทบต่ อเศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุขในที่ สุด (พงศธร
พอกเพิ่มดี, 2553)
ต่อมาคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น (พ.ศ.2553) ได้มีมติเห็นชอบต่อยุทธศาสตร์
การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ตามที่สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เสนอเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ที่เห็นว่า คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติมีสิทธิในการเข้าถึงสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงสิทธิด้านสุขภาพด้วย แต่ยุทธศาสตร์ดังกล่าวยังมีข้อจากัดในทาง
ปฏิบัติ (ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล, 2553, หน้า 19) ด้วยเหตุนี้จึงมีความพยายามของ
ภาคีเครือข่ายจากหลายภาคส่วนร่วมกันผลักดันให้เกิดกระบวนการจัดการกับปัญหา
ดั งกล่ าวอย่ างเป็ นรู ปธรรมมากขึ้ น จนกระทั่ งเกิ ดหลั กประกั นสุ ขภาพขึ้ นตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อ พ.ศ.2553 ที่ประกาศนโยบายคืนสิทธิด้านการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้
ที่ยังมีปัญหาเรื่องสถานะ กระจายอยู่ในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลชายแดน 172 แห่ง
ใน 15 จังหวัดทั่วประเทศนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 เป็นต้นไป โดยตั้งกองทุนขึ้นมา
เป็นการเฉพาะ ในนามของ “กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ” เป็นการให้สิทธิ
(คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ โดยมีมติ ครม. เมื่อ
วันที่ 23 มีนาคม 2553 และมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขดาเนินการให้สิทธิ (คืน
สิทธิ) กับบุคคลผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคลโดยใช้งบกลาง และรายงานเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นในการดาเนินการ (พงศธร พอกเพิ่มดี, 2553)
แม้ว่ากองทุนฯ จะส่งผลดีต่อบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิที่ช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ ป้องกันสภาวะการเจ็บป่วยไม่ให้กลายเป็นการเจ็บป่วย
เรื้อรัง ฯลฯ ก็ตาม แต่มติ ครม. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ก็ยังมีข้อจากัดหลายประการ
ทั้งทางด้านผู้รับบริการ เช่น กลุ่มผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิบางส่วนไม่ได้รับ
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สิทธิหรือตกหล่นจากการสารวจ ผู้รับบริการส่วนใหญ่มักขาดการรับรู้สิทธิประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ เป็นต้น และข้อจากัดของ
สถานบริการสาธารณสุขหรือผู้ให้บริการ อาทิ ปัญหาด้านการบริหารจัดการกองทุนฯ
การจั ดสรรงบประมาณในการให้บริ การ ศั กยภาพของบุคลากรสาธารณสุขในการ
ให้บริการ (ข้อจากัดด้านการสื่อสาร) ข้อจากัดด้านจานวนบุคลากรสาธารณสุขที่ไม่
เพียงพอต่อการให้บริการ ไม่มีระบบฐานข้อมูลของบุคคลกลุ่มนี้ หรือ ความไม่ยั่งยืน
ของงบประมาณที่อยู่ในรูปของกองทุนที่ได้รับอนุมัติปีต่อปี เป็นต้น (อุปสรรคเหล่านี้ทา
ให้ผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคลยังเป็นกลุ่มที่มีข้อจากัดด้านสุขภาวะมากที่สุดกลุ่มหนึ่งใน
สังคมไทย) (วิวัฒน์ ตามี่, 2556, หน้า 3-4; สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2556,
หน้า 142)
ต่อมามีการจัดทาโครงการนาร่องเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการจัดบริการ
ระดับจังหวัดที่เอื้อต่อการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสาหรับมีปัญหาสถานะบุคคลและมี
ข้อจากัดทางสิทธิในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพตามมติคณะรัฐมนตรี 23 มีนาคม
2553 ขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดาเนินการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดและล่ามชุมชนขึ้น จนเกิด
เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบและ
กลไกระดับจังหวั ด เช่น สานักงานสาธารณสุขจั งหวัดเชียงราย (สสจ.) และมู ลนิ ธิ
พัฒนาชุมชนเขตภูเขา (พชภ.) และเกิดมีโรงพยาบาลต้นแบบในการใช้ล่ามชุมชน (เพื่อ
แก้ปัญหาการสื่อสาร) ที่เอื้อต่อการจัดบริการด้านสุขภาพให้แก่ผู้ที่มีปัญหาสถานะ
บุคคลในโรงพยาบาลนาร่อง 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลแม่จัน โรงพยาบาล
แม่สาย และโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง และจากรูปธรรมความสาเร็จดังกล่าวจึงเป็นที่มา
ของการวิ จั ยครั้ งนี้ เพราะหากมี ระบบและกลไกการจั ดบริ การเพื่ อการเข้ าถึ งสิ ทธิ
ทางด้านการบริการสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคลระดับจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ
แล้วก็จะทาให้สามารถลดปัญหาสาธารณสุขที่เกี่ยวเนื่องจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวใน
พื้นที่อื่นได้ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาระบบและกลไกการจัดบริการเพื่อการเข้าถึงสิทธิทางด้านการบริการ
สุขภาพสาหรับผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคล กรณีศึกษาโครงการนาร่องจังหวัดเชียงราย
2. ศึ กษาปั จจั ยเงื่ อนไขที่ เกี่ ยวข้ องกั บความส าเร็ จในการจั ดบริ การด้ าน
สุขภาพให้แก่ผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคล ในโครงการนาร่องจังหวัดเชียงราย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะกรณีศึกษา ใช้วิธีการ
เลือกพื้นที่แบบเจาะจง คือ โครงการพัฒนาระบบและกลไกการจัดบริการระดับจังหวัดที่
เอื้อต่อการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสาหรับผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิตามมติ
ครม. 23 มีนาคม 2553 พื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยกาหนดให้ ระบบการเข้าถึงสิทธิ
ทางด้ านการบริ การสุ ขภาพ หมายถึง ระบบฐานข้ อมูลและการลงทะเบี ยนใช้ สิทธิ
ทางด้านการบริการสุขภาพ ระบบการเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ระบบการ
บริหารจัดการงบประมาณ ระบบการบริการสุขภาพ เช่น การส่ งเสริม การป้องกันโรค
การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ และระบบการติดตามประเมินผล สาหรับกลไกการ
จั ดบริ การทางด้ านสุ ขภาพระดั บจั งหวั ด หมายถึ ง (1) คณะกรรมการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติตามมติ ครม.23 มีนาคม พ.ศ.2553 (2) คณะทางานจังหวัด (3) กลไก
ภาคประชาชน เช่น ศูนย์ประสานงานหลั กประกันสุขภาพและล่ามชุมชน (4) หน่วย
บริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และ (5) กลไก
อื่นที่สนับสนุนการขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย อาทิ เครือข่ายหมอชายแดน เครือข่าย
องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทางานด้านสัญชาติและสถานะบุคคล เป็นต้น
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ที่
เกี่ยวข้อง คือ โครงการพัฒนาระบบและกลไกการจัดบริการระดับจังหวัดที่เอื้อต่อการ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพสาหรับผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิตามมติ ครม. 23
มีนาคม 2553 พื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะ
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เจาะจะ (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ (1) ให้ได้กลุ่มตัวอย่าง
กระจายไปตามกลไกการจัดบริการสุขภาพสาหรับผู้ที่มีปั ญหาสถานะบุคคลแต่ละ
ระดั บ (2) เป็ นผู้ ที่ เข้ าร่ วมในโครงการน าร่ องตั้ งแต่ เริ่ มต้ นจนสิ้ นสุ ดโครงการ จาก
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทาให้ได้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็น (1) ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นที่เกี่ยวข้อง
กับระบบและกลไกการจัดบริการเพื่อการเข้าถึงสิทธิทางด้านการบริการสุขภาพสาหรับ
ผู้ ที่ มี ปั ญ หาสถานะบุ ค คลในส่ ว นกลางและจั ง หวั ด ดั ง นี้ ส่ ว นกลาง ได้ แ ก่
คณะกรรมการกาหนดแนวทางการปฏิบัติตามมติ ครม. 23 มีนาคม 2553 และระดับ
จังหวัด ได้แก่ คณะทางานจังหวัด, คณะทางานสนับสนุนการดาเนินงาน (กองเลขา),
เครือข่ายหมอชายแดน เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทางานด้านสัญชาติและสถานะ
บุคคล เป็นต้น จานวนรวมทั้งสิ้น 9 คน และ (2) กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบและกลไก
การจัดบริการเพื่อการเข้าถึงสิทธิทางด้านการบริการสุขภาพสาหรับผู้ที่มีปัญหาสถานะ
บุคคล จังหวัดเชียงราย ระดับพื้นที่ ได้แก่ หน่วยบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลชุมชน,
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพสาหรับผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคล, ล่ามชุมชน
รวมทั้งหมดจานวน 16 คน และ (3) ผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคลที่เข้าใช้บริการสุขภาพ
ตามระบบการจัดบริการเพื่อการเข้าถึงสิทธิและบริการสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาสถานะ
บุคคล จังหวัดเชียงราย จานวน 2 คน รวมกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยทั้งหมดจานวน 27
คน
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกและ
แนวคาถามสาหรับการสนทนาจากผู้ให้ข้อมูลหลัก ร่วมกับการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ตรงประเด็น และความเชื่อถือได้ของข้อมูล โดยใช้การตรวจสอบสามเส้า (1) ด้านข้อมูล
โดยเก็บข้อมูลในสถานที่ บุคคลและช่วงเวลาที่ต่างกัน และ (2) ด้านวิธีรวบรวมข้อมูลที่
หลากหลาย ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การศึกษาเอกสาร และการคืน
ข้อมูลผลการศึกษาเบื้องต้นให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
และให้ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อผลการศึกษา รวมระยะเวลา
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ดาเนินงานศึกษาวิจัย 6 เดือน (1 พฤศจิกายน 2558 – 30 เมษายน 2559) การวิจัยครั้ง
นี้ ได้ รั บการรั บรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จั ยในคน สาขาสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล Certificate of MU-SSIRB Approval No. 2015/340.0311
ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ระบบและกลไกการจัดบริการเพื่อการเข้าถึงสิทธิ
ทางด้านการบริการสุขภาพสาหรับผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคล กรณีศึกษาโครงการนา
ร่องจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า ระบบและกลไกการจัดบริการเพื่อการเข้าถึงสิทธิ
ทางด้านสุขภาพในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีพัฒนาการในการพัฒนาระบบและกลไก การ
นาเสนอครั้งนี้จึงแบ่งการนาเสนอพัฒนาการดังกล่าวเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อน
การพัฒนาระบบและกลไกการจัดบริการด้านสุขภาพระดับจังหวัดฯ (1 เมษายน 2553–
มิถุนายน 2556) และระยะที่ 2 การพัฒนาระบบและกลไกการจัดบริการด้านสุขภาพ
ระดับจังหวัดฯ (ปีที่ 1 ระหว่าง 15 มิ.ย.56 – 14 มิ.ย.57, ปีที่ 2 ระหว่าง 1 ก.ค.57-30
มิ.ย.58)
ระยะที่ 1 ก่อนการพัฒนาระบบและกลไกการจัดบริการเพื่อการเข้าถึงสิทธิ
ทางด้านสุขภาพฯ
การดาเนินการของระบบบริการสุขภาพสาหรับผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคลมี
กลไกการดาเนิน 3 ระดับ คือ (1) กลไกส่วนกลางมีบทบาทด้านนโยบาย ประกอบด้วย
กระทรวงสาธารณสุขในฐานะเจ้าภาพหลักในการดูแลบริหารจัดการกองทุนบุคคลที่มี
ปัญหาสถานะและสิทธิ มีคณะกรรมการกาหนดแนวทางการปฏิบัติตามมติ ครม. 23
มี น าคม 2553 ท าหน้ า ที่ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ทิ ศ ทางการด าเนิ น งานตามมติ
คณะรั ฐมนตรี วั นที่ 23 มี นาคม 2553 เรื่ องการให้ สิ ทธิ (คื นสิ ทธิ ) ขั้ นพื้ นฐานด้ าน
สาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เพื่อส่งต่อให้กลไกระดับจังหวัดและ
ระดับปฏิบัติการในพื้นที่นาไปดาเนินการต่อ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการจัดระบบ
บริการสุขภาพ ดังกล่าว กลไกการจัดระบบบริการฯ ในช่วงต้นนี้จะอิงกับระบบบริการ
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สุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุขดาเนินการสาหรับประชาชนคนไทยเป็นหลัก เป็นไปตาม
โครงสร้างการบริหารจัดการปกติของกระทรวงสาธารณสุข (2) กลไกระดับจังหวั ด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายทาหน้าที่บริหารจัดการระบบบริการสุขภาพฯ
ภาพรวมของทั้งจังหวัด บริหารจัดการงบประมาณที่ได้รั บการจั ดสรรจากกองทุนฯ
สนับสนุน ติดตามการดาเนินงานของกลไกระดับพื้นที่ ดาเนิ นการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรฝ่ายปฏิบัติ การผู้เกี่ยวข้ องให้มี ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บสถานะบุ คคล
สิทธิประโยชน์ต่างๆ และการจัดบริการด้านสุขภาพสาหรับผู้ที่ มีปัญหาสถานะบุคคล
เป็นต้น จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมจากที่ได้รับจากส่วนกลางให้กลไกระดับพื้นที่
ใช้งาน เป็นต้น (3) กลไกระดับพื้นที่ที่อยู่ในกรอบแนวทางการปฏิบัติของกองทุนคืนสิทธิ
คือ โรงพยาบาลชุมชน ดาเนินการให้บริการด้านสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายตามระบบ
บริการสุขภาพปกติทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู โดยอิงแนวทางการบริหาร
จัดการตามคู่มือแนวทางการดาเนินงานการให้สิทธิ (คืนสิทธิ)
ระบบการจัดบริการเพื่อการเข้าถึงสิทธิด้านบริการสุขภาพสาหรับผู้ที่มีปัญหา
สถานะบุคคล ประกอบด้วย ระบบการลงทะเบียน ระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ระบบบริหารจัดการงบประมาณ ระบบการติดตามประเมินผลและระบบบริการสุขภาพ
ตามสิทธิประโยชน์ ในระยะนี้ การจัดบริการด้านสุขภาพจะมีลักษณะเป็นการจัดบริการ
ด้านสุขภาพตามแนวทางปฏิบัติปกติของกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการสุขภาพตาม
สิทธิประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายพึงจะได้รับ โดยไม่แบ่งแยกกลุ่มผู้รับบริการ และมีกลไก
ดาเนินงานตามระบบงานปกติของกระทรวงสาธารณสุข
ในการขับเคลื่อนงานในระยะเริ่มต้นนี้ มีประเด็นท้าทายร่วมที่พบระหว่างการ
ดาเนินงานในหลายพื้ นที่ กล่ าวคื อ ในระยะแรกนโยบายและแนวทางปฏิ บั ติยั งไม่
ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงื่อนไขบ่อย ก่อให้เกิดความสับสนต่อการ
นานโยบายไปปฏิบัติ, การขึ้นทะเบียนสิทธิไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ที่กาหนด และหรือไม่
ตรงตามสถานการณ์ความเป็นจริงในพื้นที่ ส่งผลต่อการให้และรับบริการสุขภาพ และ
ในการเข้ารับบริการของผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคล พบว่า ผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคล
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บางกลุ่มในบางพื้นที่มีข้อจากัดในการใช้ภาษาสื่อสารกับหน่วยบริการสาธารณสุข ทา
ให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในเนื้อหาสาระที่สื่อสารระหว่างกัน
ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบและกลไกการจัดบริการเพื่อการเข้าถึงสิทธิด้าน
บริการสุขภาพฯ
ผลการวิจัย พบว่า ระบบและกลไกการจัดบริการเพื่ อการเข้าถึงสิทธิด้าน
บริการสุขภาพฯ ถูกออกแบบให้มีองค์ประกอบสาคัญ ดังนี้ (1) กลไกจังหวัด ได้แก่
คณะทางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบและกลไกการจัดบริการฯ ระดับจังหวัดที่
เอื้อต่อการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสาหรับผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ จังหวัด
เชียงราย ประกอบด้วย กลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่จัน, สาธารณสุขอาเภอ
แม่ ฟ้ าหลวง, ผู้ แทนศู นย์ ประสานงานหลั กประกั นสุ ขภาพภาคประชาชนจั งหวั ด
เชี ยงราย, ตัวแทนแทนมู ลนิ ธิ พัฒนาชุมชนและเขตภูเขา เป็ นต้น ท าหน้ าที่ เชื่ อม
ประสานการทางานกับคณะกรรมการกาหนดแนวทางการดาเนินงานตามมติ ครม. 23
มี นาคม 2553 กลไกภาคประชาชน และหน่ วยบริ การสุ ขภาพระดั บพื้ นที่ , จั ดท า
หลักสูตรและพัฒนาล่ามชุมชน, ติดตามการปฏิบัติงานของล่ามชุมชนในโรงพยาบาล
(2) กลไกภาคประชาชน ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ (1) ศูนย์ประสานงานสุ ขภาวะ
ชาติพันธุ์ (ศูนย์ประสานงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นกลไกการดาเนินงานผลักดันให้ความ
ช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มเป้าหมายตามมติ ครม. 23 มีนาคม พ.ศ.2553) ทาหน้าที่สรรหาผู้
เข้ารับการอบรมล่ามชุมชน, ประสานงานและเป็นพี่เลี้ยงล่ามในชุมชน, ร่วมติดตามการ
ปฏิ บั ติ งานของล่ ามชุ มชนในโรงพยาบาล รณรงค์ ให้ ข้ อมู ลความรู้ และบริ การให้
คาปรึกษาแนะนาเรื่องสิทธิบริการสุขภาพ การเข้าถึงสิทธิและบริการ เป็นต้น ซึ่งใน
กระบวนการสรรหาและคั ด สรรผู้ เข้ า รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพล่ า มชุ ม ชนได้ ผู้ ที่ มี
คุ ณสมบั ติ ไม่ ตรงตามที่ ก าหนดไว้ เบื้ องต้ น ต้ องปรั บลดคุ ณสมบั ติ ลง ซึ่ งส่ งผลต่ อ
คุณภาพของล่ามชุมชนที่ผลิตขึ้น (2) ล่ามชุมชน (อาสาสมัครชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่
ในชุมชน) และล่ามชุมชนในโรงพยาบาล (อาสาสมัครล่ามที่อยู่ประจาโรงพยาบาล)
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ปฏิบัติงานใน รพช. อานวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้รับบริการ (ผู้ที่มีปัญหา
สถานะ) และผู้ให้บริการ (หน่วยบริการสุขภาพ) ณ จุดบริการต่างๆ, ปฏิบัติงานใน
ชุมชนของตนเองให้ความรู้และคาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ
การเตรียมเอกสารหลักฐาน การลงทะเบียนสิทธิ การใช้สิทธิ เป็นต้น รวมถึงเข้าร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในชุมชนด้วย ซึ่งผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคล มี
ความพึงพอใจที่มีล่ามชุมชนช่วยอานวยความสะดวกในการรับบริการที่โรงพยาบาล
ทาให้รู้สึกอุ่นใจ สบายใจที่จะไปโรงพยาบาลมากขึ้น นอกจากนี้ยังทาให้ได้รับความรู้
เกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ของตนเองเพิ่มขึ้นด้วย
“...ลูกผมคนนี้ พี่เขา (ล่ามชุมชน) ก็มาบอกว่าไม่ต้องซื้อบัตรสุขภาพแล้ว
เพราะมีสิทธิรักษาฟรี...ได้นมด้วย... (ตามมติ ครม. 23 มีนาคม 2553) ...ทาให้ผมไม่
ต้องเสียเงิน...” (ผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคล, 2558, สัมภาษณ์)
(3) กลไกพื้นที่ ได้แก่ หน่วยบริการสุขภาพ (รพช.) ทาหน้าที่ให้บริการตามระบบบริการ
สุขภาพ, จัดระบบพี่เลี้ยงดูแลให้คาแนะนาการทางานกับล่ามชุมชนในโรงพยาบาล และ
เข้าร่วมเป็นคณะทางานจังหวัด เป็นต้น ในการจัดบริการครั้งนี้มีกลไกสาคัญที่ยังคงมี
บทบาททั้ งโดยทางตรงและทางอ้ อ ม คื อ (4) กลไกส่ ว นกลาง ได้ แ ก่ กระทรวง
สาธารณสุขที่ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย และสนับสนุนเครื่องมือการทางาน เช่น ระบบ
ฐานข้อมูล สื่อประชาสัมพันธ์ งบประมาณ เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการกาหนดแนว
ทางการปฏิ บั ติ ตามมติ คณะรั ฐมนตรี วั นที่ 23 มี นาคม 2553 ท าหน้ าที่ ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน พร้อมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการที่จาเป็นต่างๆ
สาหรับระบบการจัดบริการเพื่อการเข้าถึงสิทธิด้านบริการสุขภาพ สาหรับผู้ที่
มี ปั ญหาสถานะบุ คคล พบว่ า มี การด าเนิ นการดั งนี้ (1) ระบบฐานข้ อมู ลและการ
ลงทะเบียนใช้สิทธิ พบว่า ฐานข้อมูลถูกรวบรวมไว้ในระบบของส่วนกลางผ่านระบบ
ออนไลน์ พื้ น ที่ ส ามารถตรวจสอบข้ อ มู ล การขึ้ น ทะเบี ย นสิ ท ธิ ด้ า นสุ ข ภาพของ
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตนเองได้
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“... (การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อขอขึ้นทะเบียน) ... เขาจะรู้ว่าต้องใช้
อะไรบ้าง...ผ่านมา 2 ปี ปีนี้กระทรวงทาระบบการตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองทุกคนรู้ว่า
ตั ว เองอยู่ ที่ ไหน เพราะในมื อ ถื อ ตรวจสอบได้ . ..” (หน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพ, 2558,
สัมภาษณ์)
(2) ระบบบริ หารจัดการงบประมาณ พบว่า กรอบบริหารจั ดการคงเดิม การบริหาร
จัดการทุกระดับจะอิงกับกรอบการบริหารจัดการที่ส่วนกลางกาหนด และจัดสรรเหมือน
หมวดเงินงบประมาณปกติ (3) ระบบบริการสุขภาพ พบว่า การให้บริการสุขภาพของ
หน่วยบริการจะปฏิบัติตามหลักการทางานปกติเช่นเดียวกับคนทั่วไป โดยยึดหลัก “ไม่
แยกชนชั้น เท่าเทียม ยุติธรรม” (4) ระบบการเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
พบว่า ส่วนกลางจัดทาสื่อ, สิ่งพิมพ์เผยแพร่ (เช่น แผ่นพับ) แจกจ่ายไปยังสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งมีการจัดสื่อทาเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอกับหน่วยบริการระดับ
พื้นที่ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเพื่อให้ความรู้ และจัดช่องทางการสื่อสารระหว่างกัน
ผ่านไลน์กลุ่มและจดหมายอิเล็คโทรนิค เป็นต้น โดยหน่วยบริการสุขภาพจะจัดทาสื่อ
เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และส่งต่อไปยัง รพสต. ที่จะดาเนินการเผยแพร่
สื่อที่หน่วยบริการบางส่วน อีกส่วนหนึ่งแจกจ่ายไปยังชุมชน นอกจากนี้ยังเผยแพร่ผ่าน
วิทยุชุมชนและเวทีการประชุมต่างๆ ทั้งในระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และจังหวัด (5)
ระบบการติดตามประเมินผล การติดตามประเมินผลของระบบบริการสุขภาพ ซึ่งส่วน
ใหญ่ ใช้ รู ปแบบการติ ดตามประเมิ นผลตามล าดั บสายงานการบั งคั บบั ญชาของ
หน่วยงาน กล่าวคือ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทาหน้ าที่ในการติดตาม สนับสนุน
และประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยบริการฯ ตามกรอบระยะเวลา หน่วยบริการ
สุ ขภาพ (รพช.) ในพื้ นที่ ด าเนิ นการติ ดตามประเมิ นผล รพสต. ในพื้ นที่ รั บผิ ดชอบ
สาหรับรูปแบบการติดตามประเมินผลจะใช้วิธีการผสมผสานระหว่างการลงพื้นที่ การ
พิจารณาจากรายงานผลการดาเนินงานที่หน่วยบริการจัดส่งให้
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ในภาพรวมพบว่าการดาเนินงานของระบบการจัดบริการเพื่อการเข้าถึงสิทธิ
ด้านบริการสุขภาพ ทุกระบบนั้นกลไกพื้นที่ดาเนินงานตามแนวทางการทางานปกติ
ระดับจังหวัดและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในสื่อสารระหว่างผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคล
และหน่วยบริการสุขภาพและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในระบบการเผยแพร่ข้อมูลและ
การประชาสั มพั นธ์ (เช่ น การพัฒนาสื่อวีดิ ทัศน์ ชนเผ่า ) ส่ วนระบบอื่นยังไม่ชัดเจน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการติดตามประเมินผลกลไกฯ นั้นส่วนใหญ่ยังไม่มีการติดตาม
ประเมินผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีเพียงการประชุมหารือเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น กลไก
ล่ามชุมชน ที่มีการติดตามประเมินผลโดยกลไกจังหวัดและศูนย์ประสานงานและหน่วย
บริการ ด้วยวิธีการลงเยี่ยม สอบถาม สังเกต และใช้กระบวนการถอดบทเรียนเป็ น
เครื่องมื อในการประเมินตนเองของล่ ามชุ มชน และผลจากการทบทวนการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครล่ามชุมชน ล่ามชุมชนในโรงพยาบาล พบประเด็นท้าทายสาคัญ
คือเรื่องความยั่งยืนของล่ามอาสาสมัครล่ามชุมชน และหากจะให้หน่วยบริการสุขภาพ
จัดจ้างหรือจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครล่ามชุมชนก็ไม่สามารถดาเนินการได้ด้วย
ติดระเบียบราชการหลายประการ นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องคุณสมบัติและศักยภาพ
ของบุคคลที่ไม่เพียงพอจะเข้ามาเป็นล่ามชุมชนในโรงพยาบาลอีกด้วย
สาหรับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จในการ
จั ดบริ การสุ ขภาพ ผลการวิ จั ยพบว่ า ปั จจั ยสนั บสนุ นคื อการมี นโยบายสนั บสนุ น
ระดับประเทศ, การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีปัญหาสถานะในการจัดการแก้ปัญหาของตนเอง
และพี่ น้ องกลุ่ มชาติ พั นธุ์ โดยเข้ ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลไก (ล่ ามชุ มชน, ศู นย์
ประสานงาน) และระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยที่มีอยู่เดิมทั้งด้านบุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และองค์ความรู้ เป็นต้น
ปัญหาอุปสรรคที่พบในการพัฒนากลไก คือ ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในการ
พัฒนาระบบและกลไกการจัดบริการด้านสุขภาพของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังพบ
จ ากั ดในบางภาคส่ วน, ความแตกต่ างของวั ฒนธรรมองค์ กรระหว่ างองค์ กรภาค
ประชาชนและภาครัฐ กล่าวคือกลไกภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนส่วนใหญ่
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มีวัฒนธรรมการทางานแบบเครือข่ายแนวระนาบ (ทางานแบบยืดหยุ่น มีแนวทางการ
ท างานหลวมๆ เป็ นต้ น) ในขณะที่ หน่ วยงานภาครั ฐมี วั ฒนธรรมการท างานแบบ
เครือข่ายแนวดิ่ง (มีความเป็นทางการ, มีการสั่งการ/คาสั่ง แนวทางการทางานต้อง
ชัดเจน เป็นต้น) และประการสุดท้าย คือ ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของกลไกแต่ละ
ระดับที่เกี่ยวข้องที่ไม่ชัดเจนตรงกันตั้งแต่เริ่มต้น
สรุปและอภิปรายผล
ในการออกแบบเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการจัดบริการเพื่อการเข้าถึงสิทธิ
ทางด้านการบริการสุขภาพสาหรับผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคลในพื้นที่นาร่องจังหวัด
เชียงราย มีการประยุกต์ใช้หลักการ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ประกอบด้วย การสร้าง/
ใช้ ความรู้ การเคลื่ อนไหวทางสั งคมหรื อการสร้ างแนวร่ วมภาคประชาชน และการ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย (วิชัย โชควิวัฒน, 2556, หน้า 5) จึงออกแบบให้มีกลไกการ
จัดบริการสุขภาพฯ ประกอบด้วย (1) กลไกส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุขและ
คณะกรรมการกาหนดแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553
ท าหน้ า ที่ ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนิ น งาน พร้ อ มทั้ ง สนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติการในพื้นที่ (2) กลไกจังหวัดที่มีตัวแทนจากหลายภาคส่วน ทาหน้าที่พัฒนา
กลไกและระบบบริการสุขภาพ (3) กลไกภาคประชาชนซึ่งส่วนหนึ่งเป็นอาสาสมัครที่
เป็นตัวแทนของผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคลมาก่อน ทาหน้าที่สื่อสารและประสานงาน (4)
กลไกพื้นที่ทาหน้าที่ให้บริการสุขภาพและเป็นพี่เลี้ยงล่ามชุมชน จะเห็นได้ว่ามีการนา
กลไกส่วนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงความรู้และการเคลื่อนไหวสังคมไปกับการ
ดาเนินการทางการเมืองเพื่อเคลื่อนระดับนโยบาย แต่ด้วยวัฒนธรรมการทางานที่
แตกต่าง ความเข้ าใจต่อบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลไกไม่ชัดเจนทาให้การจัด ระบบ
บริการเพื่อการเข้าถึงสิทธิ ยังคงอิงกับรูปแบบเดิม การมีส่วนร่วมของกลไกต่างๆ ในการ
จัดระบบบริการเพื่อการเข้าถึงสิทธิฯ มีน้อย ประกอบด้วย ระบบที่ (1) ฐานข้อมูลและ
ลงทะเบียน (2) งบประมาณ (3) บริการสุขภาพ (4) ประชาสัมพันธ์และ (5) ติดตาม
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ประเมินผล พบว่าทุกระบบกลไกพื้นที่ดาเนินงานตามแนวทางการทางานเดิม ระดับ
จังหวัดและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในสื่อสารระหว่างผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคลและ
หน่วยบริการในระบบที่ 3 และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในระบบที่ 4 ส่วนระบบอื่นยังไม่
ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบที่ 5
ข้อเสนอแนะ
1. ควรกาหนดคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของกลไกระดับต่างๆ ให้ชัดเจน
และเหมาะสมกับบริ บทของพื้ นที่ และกลไกทุกระดับควรมี การวางแผนการท างาน
ร่วมกันอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
2. ควรออกแบบให้มีระบบการติดตามประเมินผลภายในที่เหมาะสมและเอื้อ
ต่ อการพั ฒนาระบบและกลไกการจั ดบริ การ ระดั บจั งหวั ด โดยควรเป็ นระบบการ
ประเมินที่อยู่บนฐานคิดการประเมินแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation) และ
การประเมินเพื่อการพัฒนา (Evaluation for Development) เพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานของระบบและกลไก
การจัดบริการสุขภาพฯ ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป
3. ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรล่ามชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้
หลักสูตรการพัฒนาล่ามชุมชนที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ดังนั้น
จึงควรมีการวิเคราะห์และถอดบทเรียนหลักสูตรการพัฒนาล่ามชุมชนโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนเป็นระยะๆ และหรืออาจเชิญภาคีภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
ประเด็นสาคัญต่างๆ (เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคล ภาษา
กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น) มาร่วมในกระบวนการวิเคราะห์และถอดบทเรียนเพื่อนาไปสู่
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรล่ามชุมชนให้เหมาะสมต่อไป
4. การทางานขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมที่มีความสลับซับซ้อน จาเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งแต่ละภาคส่วนต่างมีวัฒนธรรมการ
ท างานที่ แ ตกต่ า งกั น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ระเบี ย บปฏิ บั ติ ใ นการบริ ห ารจั ด การ
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งบประมาณที่ต่างกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน/ภาคประชา
สังคม/ภาคประชาชน ดังนั้นหากรัฐบาลเห็นความสาคัญของการทางานแบบบูรณาการ
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ควรมีการกาหนดกฎระเบียบปฏิบัติในการบริหาร
จัดการที่เอื้อต่อการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคส่วนอื่นๆ
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