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ผู้เขียน	 	 	 วิวัฒน์	ตามี่	และ	ผศ.ดร.ธีรเดช	ฉายอรุณ
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	 	 	 กลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลมูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อย

	 	 	 และชาติพันธุ์	(พชช.)



การถอดบทเรียนประสบการณ์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสิทธิ			

ขัน้พ้ืนฐานด้านสาธารณสขุในกลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบคุคลครัง้นี	้ด�าเนนิการถอด

บทเรียนเฉพาะช่วงเวลาด�าเนินโครงการ	ระหว่างปี	พ.ศ.2556-2564	โดยการ

สนับสนุนของส�านักสนับสนุนสุขภาวะกลุ่มประชากรกลุ่มเฉพาะ	 (ส�านัก	9)	

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)		

วัตถุประสงค์การถอดบทเรียนครั้งนี้	 เพื่อสร้างองค์ความรู้จากประสบ-

การณ์ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขใน				

กลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคล	น�าองค์ความรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะนี้

ไปเผยแพร่แก่ผูท้ีม่คีวามสนใจน�าไปประยกุต์ใช้	ต่อยอดการจดัท�าและขับเคลือ่น

นโยบายสาธารณะในประเด็นปัญหาอื่น		

วิธีการถอดบทเรียน	 ใช้ตามวิธีการถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่อง	 (story	

telling)	ซ่ึงเป็นการปลดปล่อยความรูท้ีฝั่งลกึ	(tacit	knowledge)	ภายใต้บรบิท

ทีจ่�าเพาะเจาะจงทัง้ในเชงิประเด็น	เน้ือหา	และตัวละครท่ีเกีย่วข้อง	กระบวนการ

ด�าเนนิงานและผลทีไ่ด้จึงมคีวามจ�าเพาะสงูเฉพาะในกลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบคุคล

เท่านั้น	

ขอบเขตเนือ้หาการถอดบทเรยีน	ประกอบด้วย	1.บทน�า	2.ประสบการณ์

ขบัเคลือ่นนโยบายระดับประเทศ	3.ประสบการณ์ขบัเคลือ่นนโยบายระดบัพืน้ที	่

4.แกนน�าและเครือข่ายผูม้ปัีญหาสถานะบคุคลร่วมขบัเคลือ่น	และ	5.ทศิทางใน

อนาคตของการขับเคลื่อนนโยบายในกลุ ่มผู ้มีปัญหาสถานะบุคคล	 และ												

6.บทสรุป	

ค�ำน�ำ



  

คณะผูเ้ขยีนตระหนกัเสมอว่า	การขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะเรือ่งสทิธิ

ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขในกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลท่ีผ่านมาส�าเร็จได	้

เพราะไม่ใช่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขประชาชนบนพื้นที่สูง	 (ศปส.)/มูลนิธิ

พัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์	 (พชช.)	เพียงองค์กรเดียว	แต่เป็นเพราะภาคี

เครือข่ายทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง	แกนน�าและเครือข่าย

ผู้มีปัญหาสถานะบุคคล	ศปส./พชช.เป็นเพียงเจ้าของประเด็นปัญหาท�าหน้าท่ี	

ผู้ชงเรื่อง	เป็นฟันเฟืองเล็กๆ	ในกระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย	ท�าหน้าที่เกาะ

ติด	กระตุ้น	เฝ้าคอยติดตามอย่างต่อเนื่อง	

ขอขอบคุณ	องค์กรภาคีเครือข่าย	ผู้แทนเครือข่าย	หมอชายแดน	ครู

โรงเรียนชายแดนและหน่วยบรกิารต่างๆ	ทีม่ส่ีวนร่วมขบัเคลือ่นนโยบายสทิธขิัน้

พ้ืนฐานด้านสาธารณสุขในกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคล	กลุ่มคนจีนโพ้นทะเล	

และเด็กนักเรียนรหัส	G	ขอขอบคุณคณะกรรมการก�าหนดแนวทางปฏิบัติตาม

มติคณะรัฐมนตรี	 เรื่องการให้สิทธิ(คืนสิทธิ)	กลุ่มผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	ที่

รบัข้อเสนอเชงินโยบายของเครอืข่ายชนเผ่าพืน้เมอืง	น�าไปขบัเคลือ่นต่อด้วยการ

เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 (สธ.)	น�าไปเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาและอนุมัติ	ขอขอบคุณคณะท�างานขับเคลื่อนนโยบาย	(Core	Team)	

ที่ปรึกษาและนักวิชาการร่วมขับเคลื่อน	เป็นต้น	

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณส�านักสนับสนุนสุขภาวะกลุ่มประชากรเฉพาะ	

(ส�านัก	9)	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ท่ีให้การ

สนับสนุนด�าเนินงานอย่างต่อเนือ่งตลอด	10	ปีทีผ่่านมา	สนบัสนนุทัง้ทรัพยากร

ด�าเนินงาน	องค์ความรู้/วิชาการ	การประสานงานหน่วยงานรัฐและหน่วยงาน	

ที่เกี่ยวข้อง	และภาคีเครือข่าย	สสส.ที่ได้ร่วมสนับสนุน			

	 	 	 วิวัฒน์	ตามี่	และ	ผศ.ดร.ธีรเดช	ฉายอรุณ
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การมีสุขภาพดีนับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชากรในแต่ละประเทศ	

และเพ่ือให้มีสุขภาพดีย่อมเป็นหน้าที่ของประชากรที่ต้องดูแลและส่งเสริม	

สุขภาพตัวเองในยามปกติหรือการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย	ขณะเดียวกัน					

ก็เป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องท่ีต้องให้บริการด้านสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนและ				

ส่งเสริมให้ประชากรมีสุขภาพดีตามหลักการ	นโยบาย	และมาตรการของ						

ประเทศนัน้ๆ	ส�าหรบัประเทศไทยเองมคีวามพยายามมาอย่างยาวนานท่ีจะท�าให้

ประชากรมสีขุภาพด	ีผ่านแนวนโยบายด้านสาธาณสขุของรฐับาลแต่ละยคุสมยั	

ที่ปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนก็คือในปีพ.ศ.2545	การเกิดขึ้นของระบบ		

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	(Universal	Health	Coverage)	ด้วยคาดหวังว่า

คนไทยทุกคนจะมีหลักประกันด้านการได้รับบริการด้านสาธารณสุขพื้นฐานที่

จ�าเป็นภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ	3	ระบบ	ได้แก่	1)	ระบบหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า	2)	ระบประกันสังคม	และ	3)	สวัสดิการรักษาพยาบาลของ

ข้าราชการ	

ในการด�าเนินตามนโยบายหรือมาตรการด้านสาธารณสุขใดๆ	เป็นท่ีน่า

สังเกตว่าขณะที่คนกลุ่มใหญ่ได้รับประโยชน์จากนโยบายหรือมาตรการอยู่นั้น

ก็ได้ส่งผลกระทบทางลบต่อประชากรบางกลุ่มไปพร้อมๆ	กัน	ตัวอย่างเช่นพบ

ว่ามีคนไทยอีกจ�านวนหนึ่งยังไม่สามารถเข้าถึงระบบหลักประกันถ้วนหน้า	แม้

จะเคยได้รบัสทิธิขัน้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุจากโครงการบตัรสวสัดกิารส�าหรบั

ผู้มีรายได้น้อยมาก่อนก็ตาม	อันเนื่องมาจากการตีความมาตรา	5	ในพระราช-
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บัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.2545	 ท่ีระบุว่า	“ผู้มีสิทธิในระบบ  

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น”	ท�าให้กลุ่มประชากรที่

มีปัญหาสถานะบุคคลในขณะนั้นจ�านวนมากกว่า	5	แสนคนไม่ได้รับสิทธิขั้น				

พื้นฐานตามระบบหลักประกันสุขภาพ	ด้วยเหตุนี้	จึงเกิดความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	องค์กรพฒันาเอกชน	รวมทัง้องค์กรไม่แสวงหาก�าไรต่างๆ	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์	 (พชช.)	ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ในการผลักดันและขับเคลื่อน

เชิงนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง	 รวมถึงการพัฒนาระบบและกลไกต่างๆ	 เพื่อลดผล	

กระทบข้างต้นมาอย่างต่อเนื่อง	จนส่งผลให้ประชากรกลุ่มดังกล่าวส่วนหนึ่งได้

รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	

ความส�าเร็จข้างต้นนับว่าน่าสนใจอย่างยิ่ง	ด้วยประชากรกลุ่มดังกล่าว

เป็นกลุ่มเปราะบาง	ซึง่มปัีจจัยด้านสงัคม	วฒันธรรม	รวมท้ังเงือ่นไขทางการเมอืง

ซึ่งสลับซับซ้อน	แต่ส่งผลทางตรงต่อการมีสุขภาพดีท่ีแตกต่างไปจากประชากร

โดยทั่วไป	ข้อค้นพบอันเป็นบทเรียนจากประสบการณ์การขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลเล่มนี	้		

เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผู้เขียนที่ประกอบด้วยนักวิชาการและนักขับเคลื่อน

ด้านสิทธิของคนกลุ่มเปราะบาง	 โดยสกัดสังเคราะห์และน�าเสนอองค์ความรู้

ส�าคญัๆ	จากการท�างานเร่ืองดังกล่าวในช่วงเวลาทีผ่่านมา	พร้อมท้ังยงัมีข้อเสนอ

ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งระดับนโยบาย	ระดับพื้นท่ี	 รวมถึงองค์กรพัฒนา

เอกชนทีส่นใจให้สามารถน�าไปใช้ออกแบบการท�างานด้านสร้างเสรมิสขุภาพใน

ประชากรกลุ่มดังกล่าวระยะต่อไป	 เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันในอนาคตคือ	

“ประชากรไทยทุกคนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า”	

	 	 	 	 ประภาพรรณ	อุ่นอบ
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กำรขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะ

เรื่องสิทธิขั้นพื้นฐำนด้ำนสำธำรณสุข
ในกลุ่มผู้มีปัญหำสถำนะบุคคล



สำระส�ำคัญในบทนี้
 Â สถำนกำรณ์เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐำนด้ำนสำธำรณสุขในกลุ่มผู้มี
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 Â ขอบเขตของกำรถอดบทเรียน

 Â วิธีกำรถอดบทเรียน
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ประเทศไทยได้สร้างหลักประกันสุขภาพ	 (Universal	Health	Cover-

age)	ส�าหรับคนไทยทั้งประเทศ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2545	ครอบคลุมคนไทยทุกคน	

ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ	3	ระบบ	ได้แก่	1)	ระบบหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า	(48.3	ล้านคน)	2)	ระบประกนัสงัคม	(13.3	ล้านคน)	3)	ระบบสวสัดกิาร

รกัษาพยาบาลของข้าราชการรัฐวสิาหกจิและบคุลากรของรัฐและครอบครวั	(4.9	

ล้านคน)	และระบบอื่นๆ	(1.8	ล้านคน)	เช่น	ครูเอกชน	ข้าราชการและลูกจ้าง

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงาน

ต่างด้าว	เป็นต้น	

แต่ยังมีคนไทยอีกจ�านวนหนึ่งที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบหลักประกัน

ถ้วนหน้า	แม้จะเคยได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขจากโครงการบัตร

สวัสดิการส�าหรับผู้มีรายได้น้อยมาก่อน	 เนื่องจากการตีความในมาตรา	5	ของ

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	2545	ที่ระบุว่า	“ผู้มีสิทธิใน

ระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าต้องมสีญัชาตไิทยเท่านัน้”	ท�าให้กลุม่บคุคล

ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิในขณะนั้น	กว่า	5	แสนคนไม่ได้รับสิทธิข้ันพ้ืนฐาน

ด้านสาธารณสุข	(พงศธร	พอกเพิ่มดี.2563)	

ด้วยเหตผลดังกล่าว	หน่วยงานที่เก่ียวข้องและภาคประชาสังคมจึงได้

ผลักดันให้กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเข้าถึงสิทธิข้ันพื้นฐานด้าน

สาธารณสุข	แต่เนื่องจากเป็นเรื่องซับซ้อน	เพราะรัฐมองว่าเกี่ยวข้องกับปัญหา

ความมัน่คงของประเทศ	รวมทัง้หลายหน่วยงานและผูเ้กีย่วข้องบางส่วนยงัขาด

ความรู้ความเข้าใจทีถ่กูต้อง	ท�าให้ใช้ระยะเวลากว่า	5	ปี	ในการผลกัดนัต้องผ่าน

ความรบัผิดชอบของรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ	4	คน	กว่าจะประสบ

ความส�าเร็จ	และเมื่อวันที่	23	มีนาคม	พ.ศ.2553	คณะรัฐมนตรี	ได้มีมติให้สิทธิ

(คนืสทิธ)ิ	ขัน้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุแก่กลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะและสทิธ	ิจ�านวน

ทั้งส้ิน	457,409	คน	และตั้งบประมาณชดเชย	รวมทั้งงบประมาณเหมาจ่าย		

รายหวัปรับตามโครงสร้างอาย	ุต้ังแต่วนัที	่1	เมษายน	พ.ศ.2553	โดยมกีระทรวง

สาธารณสุข	(สธ.)	เป็นผู้บริหารจัดการ		
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เงื่อนไขและข้อจ�ากัดของกองทุนคืนสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่	23	
มีนาคม	พ.ศ.	2553

ผลดีของกองทุนคืนสิทธิมติ	ครม.23	มีนาคม	พ.ศ.	2553	ได้แก่	กลุ่มผู้	
มีปัญหาสถานะบุคคล	สามารถป้องกันสภาวะการเจ็บป่วยไม่ให้กลายเป็นการ		
เจ็บป่วยเรื้อรัง	ลดภาระค่าใช้จ่าย	ไม่ให้ล้มละลายจากการรักษาพยาบาล	และ
ยังช่วยหน่วยบริการให้มีความอุ่นใจว่าเมื่อให้บริการแก่บุคคลเหล่านี้แล้วมี						
งบประมาณจากรัฐสนับสนุน	อย่างไรก็ตาม	ยังมีเงื่อนไขและข้อจ�ากัดที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรค	กล่าวคือ

1)	 ไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย	 เช่น	กลุ่มผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนท่ีได้รับการส�ารวจทาง
ทะเบียนและประวัติระหว่างปี	พ.ศ.	2550-2552	จ�านวน	152,859	คน	รวมถึง
บุตรอีกจ�านวน	17,855	คน	และเด็กนักเรียนไร้รัฐไร้สัญชาติที่ก�าลังเรียนอยู่ใน
สถานศึกษารัฐและเอกชนกว่าแสนคน	

2)	 ไม่สามารถพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ให้เกิดความเท่าเทียมกับระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 (สปสช.)	 ได้	 เพราะจ�านวนประชากรเป้าหมายมี
น้อยกว่ามาก	งบประมาณจงึไม่เพยีงพอในการเฉลีย่ความเสีย่งหรอืน�ามาพฒันา
ชุดสิทธิประโยชน์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม	มีแนวโน้มจ�านวนประชากรเป้าหมายในกอง
ทุนฯจะลดลง	ด้วยเหตุผลกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะได้รับการพัฒนาสิทธิเป็นคน
สัญชาติไทยและได้รับสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพหรือประกันสังคม		

3)	กองทุนคืนสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี	23	มีนาคม	พ.ศ.2553	ไม่มี
กฎหมายรองรับ	จึงไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างวัคซีนและเวชภัณฑ์อื่นๆ	เองได้	

4)	 ไม่สามารถคุ้มครองกรณีกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิได้รับความ
เสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลจากหน่วยบริการ	(ในพ.ร.บ.หลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า	พ.ศ.2545	ระบุไว้ใน	ม.41	)

5)	ระบบและกลไกจัดบรกิารสขุภาพทีม่อียู	่ไม่เอือ้ต่อการเข้าถึงสทิธแิละ
บริการสุขภาพของกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ	 เช่น	ปัญหาการลง
ทะเบียนใช้สิทธิ	ระบบฐานข้อมูล	ระบบบริการสุขภาพ	การบริหารจัดการและ

ระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการ	เป็นต้น	
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ความพยายามผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะเรื่องสิทธิข้ันพ้ืนฐาน

ด้านสาธารณสุขในกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลในช่วงปี พ.ศ.2556-2564 

และนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ 

1. ความพยายามผลกัดนัให้เกดินโนบายสาธารณะด้านสาธารณสขุในกลุม่

ผู้มีปัญหาสถานะบุคคล

สถานการณ์ปัญหากลุ่มผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	 เป็นปัญหาที่ซับซ้อน	

กล่าวคอื	ความเป็นชนเผ่าและชาติพนัธุแ์ละเป็นกลุม่คนไร้สญัชาตมิสีถานะหลบ

หนเีข้าเมอืงผดิกฎหมาย	ยงัถกูสงัคมและรฐักล่าวหาว่า	เป็นกลุม่สร้างปัญหาด้าน

ความมัน่คงของชาติ	รัฐจึงพยายามออกนโยบาย	กฎหมาย	ระเบยีบหรอืข้อบงัคบั

ต่างๆ	ด้วยการแบ่งแยกควบคมุและจ�ากดัสทิธ	ิ	การแบ่งแยกกลุม่ดงักล่าว	ท�าให้

เกิดกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลหลายกลุ่มหลายชนช้ันท่ีเรียกว่า	“ชนช้ันใน

ชนชัน้”	ส่งผลท�าให้ผูท้ีม่สีถานะทางกฎหมายต่างกนั	เข้าถงึสทิธแิละบรกิารต่างๆ

จากรัฐไม่เท่ากันไปด้วย	
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ทศันคตเิชงิลบต่อชนเผ่าพืน้เมอืงและกลุม่ชาติพนัธุข์องคนทัว่ไปในสงัคม

ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐ	ยังปรากฏให้เห็นทั้งในทางนโยบายและการปฏิบัติของ

เจ้าหน้าที่รัฐ	 ซ่ึงเป็นปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายยากขึ้น	ยิ่งเป็น	

กลุ่มเด็กนักเรียนไร้รัฐไร้สัญชาติในสถานศึกษาด้วยแล้ว	ปัญหายิ่งซับซ้อนกว่า

กลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลทัว่ไป	เพราะต้องเริ่มจากการส�ารวจจดัท�าทะเบียน

ราษฎร์และเลขประจ�าตัว	13	หลกัก่อนโดยกรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	

จากนั้นจึงเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขน�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา		

และอนมุตัต่ิอไป	ก่อนน�าเสนอให้คณะรัฐมนตรพีจิารณาและอนมุตันิัน้	ส�านกังาน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะส่งหนังสือไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกว่า	 10					

หน่วยงานเพื่อให้ความเห็น	หากหน่วยงานใดตั้งข้อสังเกตหรือคัดค้านนโยบาย

นี้ก็จะไม่ผ่านหรือไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

จะเหน็ว่า	กว่าทีค่ณะรฐัมนตรมีมีติจัดต้ังกองทุนการให้สทิธ(ิคนืสทิธ)ิ	ข้ัน

พื้นฐานด้านสาธารณสุขกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลใช้เวลาค่อนข้างนาน	เช่น	

กว่าจะได้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 23	มีนาคม	พ.ศ.2553	ก็ผ่านรัฐมนตรี

กระทรวงสาธารณสุขไปแล้ว	4	คน	ใช้เวลากว่า	9	ปี	 (นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.2545-

2553)	และกว่าท่ีคณะรัฐมนตรจีะมีมติคร้ังที	่2	เมือ่วนัท่ี	20	เมษายน	พ.ศ.	2558	

ใช้เวลา	6	ปี	และคณะรัฐมนตรี	มีมติครั้งที่	3,	4,	5	ในกลุ่มคนจีนโพ้นทะเลและ

เด็กนักเรียนรหัส	G	ในเดือนมีนาคมและกันยายน	พ.ศ.2563	และมีนาคม	พ.ศ.

2564	ใช้เวลาประมาณ	6-7	ปี	
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ตารางที่ 1 

ตารางแสดงความแตกต่างกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลกลุ่มต่างๆ 

สถานะ และสิทธิ

กลุ่มสถานะบุคคล
เลข

ขึ้นต้น

รายละเอียด/

สิทธิขั้นพื้นฐาน

ประเภท

ทะเบียน

ราษฎร์

มติครม.ที่รับรอง

สิทธิขั้นพื้นฐาน

ด้านสาธารณสุข

1.	 กลุ ่มที่ 	 ครม.มี		

มติรับรองสถานะ		

ให ้อาศัยอยู ่ถาวร			

ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

( ต ่ า ง ด ้ า ว ถู ก กฎ	

หมาย)

3,4 เข้าเมืองโดยชอบ	 ได้สิทธิ

อาศัยถาวรในประเทศไทย

(พ.ร.บ.คนเข้าเมือง	 พ.ศ.

2522)	มีสิทธิใกล้เคียงคนมี

สัญชาติไทยมากที่สุด	ยกเว้น

รับและลงเลือกตั้งทางการ

เมือง

ท.ร.14 มติคณะรัฐมนตรี	

วันที่	23	มีนาคม	

พ.ศ.2553	จ�านวน	

59,281	คน

5,8 คนต่างด้าวเข้าเมืองโดย

ชอบด้วยกฎหมาย	 มีสิทธิ

อาศัยถาวรในประเทศไทย	

หมายเหตุ	:	5,8	เป็นกลุ่ม

เดียวกัน	 เพียงแต่มีชื่อใน

ทะเบียนราษฎรต่างเวลากัน	

กล่าวคือ	 เลข	5	 เพ่ิมชื่อใน

ทะเบียนบ้านก่อน	22	มี.ค.

2535	 และ	 8	 เ พ่ิมชื่อใน

ทะเบียนบ้านหลัง	 22	มี.ค.

2535มีสิทธิใกล้เคียงคนมี

สัญชาติไทยมากที่สุด	ยกเว้น

รับและลงเลือกตั้งทางการ

เมือง	

ท.ร.14
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กลุ่มสถานะบุคคล
เลข

ขึ้นต้น

รายละเอียด/

สิทธิขั้นพื้นฐาน

ประเภท

ทะเบียน

ราษฎร์

มติครม.ที่รับรอง

สิทธิขั้นพื้นฐาน

ด้านสาธารณสุข

2.	กลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ชั่วคราวเพื่อรอกระบวนการแก้ไขปัญหา

2.1	กลุ่มท่ีมีปัญหาการส่งกลับซึ่งได้รับการส�ารวจจัดท�าทะเบียนประวัติและบัตรสี/บัตรประจ�าตัว							

ผู้ไม่ใช่สัญชาติไทยเพื่อการควบคุมและอยู่ระหว่างการแก้ปัญหา

6 คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดย

ชอบด้วยกฎหมายในลกัษณะ

ชั่วคราว(ม.12,13,34,35	

พ.ร.บ.คนเข ้าเมือง	 พ.ศ.

2522)	คนต่างด้าวเข้าเมือง

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	(ม.

17	พ.ร.บ.คนเข้าเมือง	พ.ศ.	

2522)

ท.ร.13 มติคณะรัฐมนตรี	

วันที่	23	มีนาคม	

พ.ศ.2553

จ�านวน	234,501	

คน

7 บุตรของกลุ่มเลข	6 ท.ร.13 จ�านวน	62,362	คน

2.2	กลุ่มท่ีได้รับการส�ารวจจัดท�าทะเบียนประวัติและบัตรประจ�าตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน

ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล

aกลุ่มเด็กนักเรียน

ในสถานศึกษาที่รับ

สวสัดิการจากรฐับาล

ด้านการศึกษา

0 คนที่ มี ป ั ญหาสถานะ

บุคคลในสถานศึกษา	

ท.ร.38	ก มติคณะรัฐมนตรี	

วันที่	 23	 มีนาคม	

พ.ศ.2553

a 	 กลุ่มคนไร้ราก

เหง้า

0 คนไร้รากเหง้าที่มีปัญหา

สถานะบุคคล

ท.ร.38	ก จ�านวน	3,553	คน

aกลุ่มคนท่ีท�าประ

โยชน์ให้ประเทศชาติ

0 กลุ่มคนที่ท�าประโยชน์ให้

ประเทศชาติและมีป ัญหา

สถานะบุคคล	

ท.ร.38	ก จ�านวน	23	คน
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กลุ่มสถานะบุคคล
เลข

ขึ้นต้น

รายละเอียด/

สิทธิขั้นพื้นฐาน

ประเภท

ทะเบียน

ราษฎร์

มติครม.ที่รับรอง

สิทธิขั้นพื้นฐาน

ด้านสาธารณสุข

3.	กลุ่มที่ได้รับการส�ารวจจัดท�าทะเบียนประวัติและบัตรประจ�าตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน						

ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล	 ได้รับการส�ารวจจัดท�าทะเบียนราษฎร์	

ระหว่างปี	2550-2552

a ชนกลุ ่ มน ้อย						

ท่ีอพยพเข ้ ามาใน

ประเทศไทยมานาน	

ที่มีหรือไม ่มีความ

เก่ียวพันกับผู้ท่ีได้รับ

การจัดท�าทะเบียน

ประวัติชนกลุ่มน้อย

ไว้เดิมตกส�ารวจ	

0	หลักที่	

6และ7	

เป็น	89

0(89)

คนที่มีปัญหาสถานะทาง

ทะเบียนภายใต้ยุทธศาสตร์

การจดัการปัญหาสถานะและ

สทิธขิองบคุคลและได้รบัการ

ผ่อนผันให้อาศัยอยู่ชั่วคราว

ในประเทศไทย

ทร.38	ก มติคณะรัฐมนตรี	

วันที่	20	เมษายน								

พ.ศ.	2558								

จ�านวน	150,076	

คน

aบุตรของกลุ่ม	

					0(89)

0	หลักที่	

6และ7	

เป็น	89

หรือ0(00)

จ�านวน	56,672	คน

aบุคคลอื่นๆ	ที่ได้	

รับการส�ารวจและ

จัดท�าทะเบียนตาม

ยุทธศาสตร์การ

จดัการปัญหาสถานะ

และสิทธิของบุคคล

ในโครงการเฉพาะ	

เช่น	บุคคลที่ขึ้น

ทะเบียนไว้ตาม

โครงการเฉลิมพระ	

เกียรติ	84	พรรษาฯ

0	หลักที่	

6	และ	7	

เป็น	89

ทร.38	ก. จ�านวน	1,883	คน
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กลุ่มสถานะบุคคล
เลข

ขึ้นต้น

รายละเอียด/

สิทธิขั้นพื้นฐาน

ประเภท

ทะเบียน

ราษฎร์

มติครม.ที่รับรอง

สิทธิขั้นพื้นฐาน

ด้านสาธารณสุข

4. กลุ่มคนดั้งเดิมที่

ไม่มีสัญชาติไทยแต่

มีชื่อในทะเบียน

ราษฎร

3,4 เข้าเมืองโดยชอบ	ได้สิทธิ

อาศัยถาวรในประเทศไทย

ท.ร.14 มติคณะรัฐมนตรี	

10	มีนาคม	พ.ศ.	

2563	จ�านวน	

24,071	คน

5.	เด็กและบุคคลที่

เรียนอยู่ในสถาน

ศึกษา	(G	Code)

0	หลักที่	

6,7	เป็น	

00	หรือ	

0(00)

เด็กที่มีปัญหาไร้สัญชาติ

ได้รับการผ่อนผันให้อาศัย

อยู่ชั่วคราวในประเทศไทย	

ปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์

การพิสูจน์สถานะบุคคลที่

ชัดเจน

ท.ร.38	ข มติคณะรัฐมนตรี	

22	กันยายน	พ.ศ.	

2563	จ�านวน	

3,042	คน

มติคณะรัฐมนตรี	

30	มีนาคม	พ.ศ.	

2564	จ�านวน	

5,203	คน

การขับเคลื่อนนโยบายส�าหรับกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลดังกล่าวจึงมี

ความซับซ้อนยุ่งยาก	 เพราะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานในหลาย

กระทรวง	ใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างความสมัพันธ์ทีด่กีบัผู้มอี�านาจ

ตัดสินใจให้หันมาสนับสนุน	ที่ส�าคัญต้องท�างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานและ

เจ้าหน้าทีรั่ฐในระดบันโยบายและระดับพืน้ที	่โดยเฉพาะหน่วยบรกิารและสถาน

ศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องต้องร่วมช่วยขับเคลื่อนนโยบาย	นอกจากนี้ยังต้องให้

ความรู้ความเข้าใจกับสาธารณะและคนไทยทั่วไปเพื่อปรับทัศนคติและหันมา	

สนับสนุนนโยบาย	ด้วยเหตุนี้จึงใช้ระยะเวลาขับเคลื่อนยาวนาน		
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2.   นโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติ	เมื่อวันที่	23	มีนาคม	พ.ศ.2553	เรื่อง

การให้สิทธิ(คืนสิทธิ)	 ขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะ

บคุคลจ�านวน	457,409	คนแล้ว	ยงัพบกลุม่ตกหล่นเข้าไม่ถงึสทิธขิัน้พืน้ฐานด้าน

สาธารณสุขอีกจ�านวนมาก	อาทิ	 กลุ่มคนจีนโพ้นทะเล	 (คนด้ังเดิม)	 จ�านวน	

24,071	คน	กลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบคุคลทีไ่ด้รับการส�ารวจจดัท�าทะเบียนราษฎร์

ระหว่างปี	พ.ศ.2550-2552	ซึ่งรวมถึงบุตร	จ�านวน	208,631	คน	และเด็ก

นักเรยีนไร้รฐัไร้สญัชาตใินสถานศกึษาจ�านวน	76,540	คน	มลูนธิพัิฒนาชนกลุม่

น้อยและชาตพินัธุใ์นนามเครอืข่ายชนเผ่าพืน้เมอืงแห่งประเทศไทยร่วมกบัภาคี

เครือข่าย1	จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานแก่กลุ่มผู้มี

ปัญหาสถานะบคุคลอย่างต่อเนือ่ง	และคณะรฐัมนตรมีมีตใิห้สทิธขิัน้พืน้ฐานด้าน

สาธารณสุขเพิ่มเติมรวม	4	ครั้ง	ดังต่อไปนี้

วันที่	20	เมษายน	พ.ศ.	2558	คณะรัฐมนตรีมีมติ	เห็นชอบการให้สิทธิ	

(คืนสิทธิ)	ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	 เพิ่ม

เตมิ	(ครัง้ที	่2)	จ�านวน	208,631	คน	ส่วนบคุคลกลุม่อืน่ๆ	ทีย่งัไม่สามารถพสิจูน์

ได้เพราะขาดหลักฐาน	เช่น	 เด็กและนักเรียนในสถานศึกษา	 (76,540	คน)	 จึง

มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข	(สธ.)	กระทรวงมหาดไทย	(มท.)	และสภาค

วามมั่นคงแห่งชาติ(สมช.)	ตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้อง	รับรองการ

ขึ้นทะเบียนของกลุ่มดังกล่าวก่อนแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป	

วันที่	10	มีนาคม	พ.ศ.	2563	คณะรัฐมนตรีได้มีมติอีกครั้ง	เห็นชอบการ

ให้สทิธ(ิคนืสทิธ)ิ	ข้ันพืน้ฐานด้านสาธารณสขุกบับคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธิ	

เพิ่มเติม	 (คร้ังที่	 3)	 ให้กับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	 ตามที่กระทรวง

มหาดไทยได้ขึ้นทะเบียนโดยมีเลขประจ�าตัว	13	หลักเรียบร้อยแล้ว	คือกลุ่มคน

ดั้งเดิมที่ไม่มีสัญชาติไทย	 (คนจีนโพ้นทะเล)	 แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร									

1	 เครือข่ายผู้มีปัญหาสถานะบุคคล	มูลนิธิภิวัฒนาสาธารณสุขไทย	สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาใน

ประเทศไทย	(ศวท/IMPECT)	องค์การแพลน	ประเทศไทศ	(PLAN)	มูลนธิแิอดดรา	ประเทศไทย	มลูนธิกิระจกเงา	มลูนธิพิฒันาชมุชน

และเขตภูเขา	(ภชพ.)	เครือข่ายหมอชายแดน	เครือข่ายครูโรงเรียนชายแดน	เครือข่ายเด็กและเยาวชนไร้รัสัญชาติ	คณะนิติศาสตร์	

และคณะสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นต้น	
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เลขประจ�าตัวที่ขั้นต้นประเภท	3	และ	4	จ�านวน	24,071	คน	

วนัที	่22	กนัยายน	พ.ศ.	2563	คณะรฐัมนตรมีีมตเิหน็ชอบ	“การให้สทิธิ	

(คืนสิทธิ)	ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	 เพิ่ม

เติม	 (ครั้งที่	4)”	ให้กับเด็กและบุคคลที่เรียนในสถานศึกษาได้รับสิทธ	ิจ�านวน	

3,042	คน	ที่ได้รับการพิสูจน์สิทธิเรียบร้อยแล้ว	ซึ่งไม่ซ�้าซ้อนกับกลุ่มเป้าหมาย

ที่ได้รับสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้

วันที่	30	มีนาคม	พ.ศ.	2564	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ	“การให้สิทธิ	

(คืนสิทธิ)	ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	 เพิ่ม

เติม	 (ครั้งที่	5)”	ให้กับเด็กและบุคคลที่เรียนในสถานศึกษาได้รับสิทธ	ิจ�านวน	

5,203	คน	ที่ได้รับการพิสูจน์สิทธิเรียบร้อยแล้ว

ความส�าคัญของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

(policy implementation) 

นโยบายสาธารณะมีความส�าคัญอย่างมากต่อสังคมและเศรษฐกิจของ

ประเทศชาติ	เพราะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนกลุ่มต่างๆ	โดยรัฐต้อง

ออกนโยบายและน�าไปปฏิบัติเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา	หรือท�าให้ประชาชนมีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ส่วนประชาชนเมื่อเห็นว่านโยบายของรัฐบาลมีประโยชน์

และตอบสนองความต้องการในการด�ารงวิถีชีวิต	จะหันมาสนับสนุนรัฐบาลใน

การร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ	 ดังนั้นนโยบายสาธารณะเป็นสิ่งเอื้ออ�านวย

ประโยชน์และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐกับประชาชน

นโยบายสาธารณะเรื่องการให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกลุ่มผู้มี

ปัญหาสถานะบคุคลทีผ่่านมานัน้ส่งผลต่ออย่างมากต่อหน่วยบรกิารของรฐักล่าว

คือ	หน่วยบริการของรัฐตามบริเวณชายแดน	 จะได้รับงบประมาณรายหัว

สนับสนุนมากขึ้น	สามารถลดภาระค่าใช้จ่าย	ลดภาระหนี้สินที่เกิดจากการให้

บริการ	ส�าหรับประชาชนทั่วไปก็ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดต่อ	ซึ่งข้อมูลจากส�านักระบาดวิทยา	กรมควบคุมโรค	กระทรวง

สาธารณสขุ	ยนืยนัชดัเจนว่าโรคทีพ่บบ่อยในบคุคลทีไ่ม่ใช่สญัชาตไิทยโดยเฉพาะ
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คนที่เข้าไม่ถึงการบริการของกระทรวงสาธารณสุข	 เป็นโรคติดต่อท่ีสามารถ

ควบคุมป้องกันได้	แต่หากไม่ด�าเนินการอย่างใด	จะส่งผลให้มีการระบาดก่อให้

เกิดผลกระทบต่อประชาชนคนไทยส่วนใหญ่จากโรคติดต่อ	 และส่วนกลุ่มผู้มี

ปัญหาสถานะบุคคล	 เมื่อเข้าถึงสิทธิและบริการสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ก็

จะสามารถป้องกันสภาวะการเจ็บป่วยไม่ให้กลายเป็นการเจ็บป่วยเรื้อรัง	ลด

ภาระค่าใช้จ่าย	ไม่ให้ล้มละลายจากการรักษาพยาบาลได้

ดังน้ันนโยบายสาธารณะจึงเป็นแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลที่มุ ่งเน้น			

สร้างผลประโยชน์ให้กับประชาชนเป็นหลัก	 เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน	พัฒนาคุณภาพชวิีตของประชาชนให้ดียิง่ข้ึนและจะส่งผลต่อภาพรวม

ประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ดีด้วย	

ความพยายามและแนวทางในการขับเคล่ือนนโยบายเรื่องสาธารณะ

สิทธิพื้นฐานด้านสาธารณสุขในกลุ่ม ผู้มีปัญหาสถานะบุคคลในระดับพื้นที่ 

ตลอดช่วงเวลา 2556-2564 มีดังนี้

การน�านโยบายลงไปสูก่ารปฏบัิติ	หรอืการถ่ายทอดนโยบายสูก่ารปฏิบัต	ิ

ถอืเป็นขัน้ตอนส�าคญั	ภายหลงัคณะรฐัมนตรไีด้มมีตอินมุตัเิป็นสิง่ส�าคญั	เพราะ

การผลกัดนัให้นโยบายเป็นทีร่บัรู	้เข้าใจ	ยอมรบัและสร้างทัศนคตท่ีิดต่ีอผูป้ฏบัิติ

ตามนโยบายและผูท้ีไ่ด้รับผลจากนโยบาย	อนัจะเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะท�าให้นโยบาย

ประสบผลส�าเร็จในการน�านโยบายสู่การปฏิบัติ	ผู้มอบนโยบายและผู้รับมอบ

นโยบายจะต้องมคีวามชดัเจนเรือ่งองค์ประกอบนโยบาย	ผูร้บันโยบายไปปฏบัิติ

สามารถแปลความหมายและปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างถูกต้อง	 โดยทั่วไป

นโยบายของรัฐ	มีทัง้ท่ีชดัเจนและขาดความชดัเจนในตวัมนัเอง	หน่วยงานระดบั

นโยบายหรือกระทรวง	 จ�าเป็นต้องมีการก�ากับด้วยการท�าหนังสือสั่งการ	

ประกาศ	หรือออกระเบยีบกฎเกณฑ์	ก�าหนดแนวทางให้ชดัเจน	เพือ่ทีห่น่วยงาน

ที่น�านโยบายไปปฏิบัติสามารถท�าแผนปฏิบัติการรองรับและด�าเนินงานได	้						

ดังน้ันวัตถุประสงค์	 แนวทางการด�าเนินงานและระบบและกลไกรองรับให้

สอดคล้องสัมพันธ์กัน	จึงจะท�าให้นโยบายเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
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การน�านโยบายกองทนุคืนสทิธขิัน้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุกลุม่ผูม้ปัีญหา

สถานะบุคคลสู่การปฏิบัติของหน่วยงานรัฐระดับพื้นท่ี	โดยเฉพาะสาธารณสุข

จังหวัด	 (สสจ.)	และโรงพยาบาลนั้น	ยังมีข้อจ�ากัดท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค				

พอสมควร	เช่น	การบรหิารและจัดสรรงบประมาณ	ระบบฐานข้อมลูยังไม่รองรบั

ท�าให้หน่วยบริการคย์ีข้อมลูล�าบาก	บางแห่งคย์ีข้อมลูผดิท�าให้ไม่ได้งบประมาณ		

ปัญหาการประชาสมัพนัธ์และการสือ่สารข้อมลูข่าวสารกบักลุม่เป้าหมาย	ความ

สบัสนในการจ�าแนกกลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบคุคล	ส่งผลถึงการลงทะเบียนใช้สทิธิ

และการให้บริการ	ปัญหาการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	และ

องค์กรพฒันาเอกชน	ผูแ้ทนเครอืข่ายผูม้ปัีญหาสถานะบคุคลขาดการมส่ีวนร่วม

ในการขบัเคลือ่นนโยบายระดับพืน้ที	่ส่งผลท�าให้กลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบุคคลเข้า

ไม่ถึงสิทธิและบริการสุขภาพตามสิทธิเท่าที่ควร

ในปัจจุบันปัญหาต่างๆ	ดังกล่าว	ส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขแล้วในระดับ

กระทรวง	โดยคณะกรรมการก�าหนดแนวทางปฏิบัติตามมติ	ครม.	23	มีนาคม	

พ.ศ.2553	ได้พยายามปรบัปรงุแก้ไขปัญหาร่วมกบัส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาต	ิ(สปสช.)	เช่น	ใช้ระบบฐานข้อมลูและชดุสทิธปิระโยชน์เดียวกันกับของ	

สปสช.	แต่ก็ยังพบปัญหาและข้อจ�ากัดส�าคัญที่ยังแก้ไม่ได้	เช่นไม่มีข้อกฎหมาย	

และระเบียบรองรับในการจัดซื้อวัคซีน	ยาเวชภัณฑ์ต่างๆ	ไม่คุ้มครองสิทธิผู้รับ

บริการกรณีได้รับความเสียหายจากการบริการสุขภาพจากหน่วยบริการ	กลุ่ม

เป้าหมายส่วนใหญ่ยังไม่สามารถย้ายหน่วยบริการข้ามจังหวัดได้	เป็นต้น				

มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์	 (พชช.)	ร่วมกับภาคีเครือข่าย

องค์กรพัฒนาเอกชนในระดับพื้นที่และสถาบันวิชาการในระดับท้องถิ่น	จึงร่วม

มือกันคิดค้นออกแบบพัฒนารูปแบบ	 (Model)	 ระบบและกลไกจัดบริการ

สุขภาพที่เอื้อต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลให้

สามารถรองรับในรูปแบบต่างๆ	ได้	 เช่น	การผลักดันจัดตั้งคณะกรรมการและ
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คณะท�างานพัฒนาระบบและกลไกระดับจังหวัด	ระดับพื้นที่	 (อ�าเภอ)	มีการ

พัฒนาศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนของชนเผ่าพื้นเมือง

และกลุ่มชาติพันธุ์	พัฒนาล่ามชุมชนในรูปแบบต่างๆ	เพื่อให้เป็นกลไกหนึ่งของ

การจัดบริการสุขภาพในหน่วยบริการและระดับชุมชน	เป็นต้น	

ผลการด�าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศและระดับพื้นที่      

ที่เกิดขึ้นช่วงเวลา พ.ศ.2559-2564 สรุปได้ดังนี้ 

ผลการด�าเนินงานในด้านนโยบายระดับชาติ

1.ผลการขบัเคลือ่นข้อเสนอเชงินโยบาย	คอื	(1)	กระทรวงศกึษาธกิาร	มี

ค�าสัง่ที	่สป	546/2560	ลงวนัที	่25	เมษายน	พ.ศ.2560	แต่งตัง้คณะอนกุรรมการ

ประสานงานและติดตามการด�าเนินการก�าหนดสถานะบุคคลในสถานศึกษา	และ	

(2)	กระทรวงมหาดไทย	มีหนังสือค�าสั่ง	ที่มท	0309.1/ว7167	ลงวันท่ี	21	

ธันวาคม	พ.ศ.2560	 เรื่องการแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็ก

นักเรียนทีม่เีลขประจ�าตัวประชาชนข้ึนด้วยตัวอกัษร	(G)	ถึง	ผูว่้าราชการจงัหวดั	

ทุกจังหวัดและปลัดกรุงเทพมหานคร	 เพื่อ	 ให้แต่งต้ังคณะท�างานแก้ไขปัญหา

สถานะทางทะเบียนของเด็กนักเรียนและก�าหนดเลขประจ�าตัว	13	หลัก	โดยมี

องค์ประกอบ	นายอ�าเภอเป็นประธาน	ผู้อ�านวยการโรงเรียน	ครูฝ่ายทะเบียน	

และองค์กรพัฒนาเอกชนร่วมเป็นอนุกรรมการในการเร่งรัดแก้ไขทางทะเบียน

ราษฎร์และก�าหนดเลขประจ�าตัว	13	หลัก	ส่งผลท�าให้เด็กนักเรียนได้รับการ

ส�ารวจจดัท�าทะเบยีนราษฎรและเลขประจ�าตัว	13	หลกัเรว็ขึน้และมข้ีอมลูเสนอ

ให้กระทรวงสาธารณสขุไปน�าเสนอคณะรัฐมนตรเีพือ่พจิารณาและอนมุตัใิห้สทิธิ

ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขแก่เด็กนักเรียนต่อไป	

2.คณะรฐัมนตรไีด้มมีตกิารให้สทิธ(ิคนืสทิธ)ิ	ด้านสาธารณสขุแก่กลุม่ผูม้ี

ปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิเพิ่มเติมระหว่างปี	พ.ศ.2556-2564	รวม	4	ครั้ง

ดังนี้		

มตคิณะรฐัมนตรี	คร้ังที	่1	เมือ่วนัที	่20	เมษายน	พ.ศ.2558	คณะรฐัมนตรี

มมีตเิห็นชอบ“การให้สทิธ(ิคืนสทิธิ)	ขัน้พ้ืนฐานด้านสาธารณสขุเพิม่เตมิ	(ครัง้ท่ี	1)	
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ประกอบด้วยบคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธริวมถงึบตุร	ทีก่ระทรวงมหาดไทย

ได้ข้ึนทะเบยีน	โดยมเีลขประจ�าตวั	13	หลกัเรยีบร้อยแล้ว	จ�านวน	208,631	คน	

ได้แก่	1)กลุ่มที่มีบัตรประจ�าตัวประชาชน	ขึ้นต้นด้วยเลข	0	ประเภททะเบียน

ราษฎร์	ทร.38	ก	โดยเลขประจ�าตัวหลักที่	6	และ	7	เป็นเลข	8	และ	9	(0-xxxx-

89xxx-xx-x)	2)กลุม่บตุรของบคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ	ิ0(89)	เป็นบุคคล

ประเภท	 0(บุตรของกลุ่มที่	 1)	3)กลุ่มที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่เกิดใน

ประเทศไทยและได้รบการแจ้งเกิด	มีสูติบัตร	ได้เลขประจ�าตัวบุคคล	13	หลัก

ขึน้ต้นด้วยเลข	0	และมเีลขประจ�าตัวหลกัที	่6	และ	7	เป็นเลข	0	และ	0(0-xxxx-

00xxx-xx-x)	4)ส�าหรับบุคคลกลุ่มอื่น	ๆที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะขาด			

หลักฐาน	เช่นเด็กนักเรียนในสถานศึกษา	(76,540	คน)	ซึ่งยังไม่มีความชัดเจน

ถงึจ�านวนทีแ่ท้จรงิ	มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสขุ	กระทรวงมหาดไทย	และ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	ตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้องและรับรอง

การขึ้นทะเบียนของกลุ่มดังกล่าวก่อน	แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

มตคิณะรฐัมนตรคีรัง้ท่ี	2	เมือ่วนัที	่10	มนีาคม	พ.ศ.2563	คณะรฐัมนตรี

เห็นชอบ	“การให้สิทธิ(คืนสิทธิ)	ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม	(ครั้งที่	2)	

ให้กบับคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ	ิตามทีก่ระทรวงมหาดไทย	ได้ขึน้ทะเบยีน

โดยมเีลขประจ�าตวั	13	หลกั	เรยีบร้อยแล้ว	คอืกลุม่คนดัง้เดมิ	(คนจนีโพ้นทะเล)

ที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร	เลขประจ�าตัวประเภท	3	และ	

4	จ�านวน	24,071	คน

มตคิณะรฐัมนตรคีร้ังที	่3	เมือ่วนัที	่22	กนัยายน	พ.ศ.2563	คณะรฐัมนตรี

เหน็ชอบ	“การให้สทิธ(ิคนืสทิธ)ิ	ขัน้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุกบับคุคลท่ีมปัีญหา

สถานะและสิทธิ	 (ครั้งที่	3)	 ให้กับเด็กและบุคคลที่เรียนในสถานศึกษาท่ีได้รับ

สิทธิ	จ�านวน	3,042	คน	ที่ได้รับการพิสูจน์สิทธิเรียบร้อยแล้ว	ซึ่งไม่ซ�้าซ้อนกลุ่ม

เป้าหมายที่ได้รับสิทธิตามคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านั้น	

มติคณะรัฐมนตีครั้งที่	4	เมื่อวันที่	30	มีนาคม	พ.ศ.2564	คณะรัฐมนตรี

มีมติเห็นชอบการให้สิทธิ(คืนสิทธิ)	 ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลท่ีมี

ปัญหาสถานะและเพิม่เตมิ	(ครัง้ท่ี	4)	ให้กบัเดก็และบคุคลทีเ่รยีนในสถานศกึษา
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ที่ได้รับสิทธิ	จ�านวน	5,203	คน	ที่ได้ขึ้นทะเบียนโดยมีเลขประจ�าตัว	13	หลัก	

เรียบร้อยแล้ว	

3.เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพใกล้เคียงกับระบบหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า	 (บัตรทอง)	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	

เช่น	ชดุสทิธปิระโยชน์ต่างๆ	การย้ายหน่วยบรกิารได้ปีละ	1	ครัง้	(สปสช.ให้สทิธิ

ย้ายหน่วยบริการได้ปีละ	4	ครั้ง)	การบริการสุขภาพที่มีทั้งการส่งเสริม	การ

ป้องกนัโรค	การบรกิารรกัษาและฟ้ืนฟสูขุภาพ	ระบบฐานข้อมลูทีใ่ช้ระบบเดยีว

กับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	เป็นต้น		

4.มีผู้แทนชนเผ่าพื้นเมืองและผู้แทนกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคล	 ได้

เข้าไปเป็นกรรมการก�าหนดแนวทางการปฏบิติังานเพ่ือการจดับรกิารขัน้พืน้ฐาน

ด้านสาธารณสุขให้แก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	 (ตามมติคณะรัฐมนตร	ี

วันที่	23	มีนาคม	พ.ศ.2553)	จ�านวน	2-3	คน	นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.2553	จนถึง

ปัจจุบัน

5.เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ	 เช่น	

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยและ

เครือข่ายผู้มีปัญหาสถานะบุคคล	กับเครือข่ายหมอชายแดน	 เครือข่ายครู

โรงเรียนชายแดน	สถาบันวิชาการและสื่อมวลชน	เป็นต้น

ผลการด�าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ (นโยบายสู่การ

ปฏิบัติ)

1.เกิดระบบและกลไกจัดบริการสุขภาพที่เอ้ือต่อการเข้าถึงสิทธิและ

บรกิารสขุภาพในกลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบคุคลตามบรบิทพืน้ทีแ่ละกลุม่เป้าหมาย	

ดังนี้		

1.1	เกิดรูปแบบ	(Model)	พัฒนาระบบและกลไกจัดบริการเพื่อการเข้า

ถงึสิทธิด้านการบรกิารสขุภาพส�าหรบัผูม้ปัีญหาสถานะบคุคลในระดบัจงัหวัด	1	

แห่ง	คือจังหวัดเชียงราย

1.2	เกิดรูปแบบ	(Model)	พัฒนาระบบและกลไกจัดบริการเพื่อการเข้า
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ถงึสทิธด้ิานการบรกิารสขุภาพส�าหรบัผูม้ปัีญหาสถานะบคุคลในระดบัอ�าเภอ	6	

แห่ง	คอื	อ�าเภอแม่จัน	อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	อ�าเภอแม่สาย	จงัหวดัเชียงราย	อ�าเภอ

ฝาง	อ�าเภอแม่อาย	จังหวัดเชียงใหม่	และอ�าเภอปางมะผ้า	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	

1.3	 เกิดรูปแบบ	 (Model)	ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาค

ประชาชนของกลุม่ชาติพันธุแ์ละชนเผ่าพืน้เมือง	15	ศนูย์ในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่	

เชียงราย	แม่ฮ่องสอน	กาญจนบุรี	และระนอง	

1.4	 เกิดหน่วยรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน

ตามมาตรา	50(5)	พระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิพ.ศ.2545	และ

ได้รบังบประมาณสนบัสนนุจากส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพ	(สปสช.)	จ�านวน	

2	ศูนย์	

1.5	เกิดรูปแบบ	(Model)	ล่ามชุมชนจ�านวน	3	รูปแบบ	คือ	ล่ามชุมชน

(นกัสือ่สารชมุชน)	ล่ามชมุชนในโรงพยาบาล	ล่ามอาสาสมัครสาธารณสขุ	(อสม.)

เชี่ยวชาญในกล่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคล

2.คูมื่อการพฒันาระบบและกลไกจดับรกิารสขุภาพระดบัพ้ืนที	่คูม่อืการ

พัฒนาศนูย์ประสานงานหลกัประกนัสุขภาพภาคประชาชนในกลุม่ชาตพินัธุแ์ละ

ชนเผ่าพื้นเมือง	สื่อและหลักสูตรฝึกอบรมล่ามชุมชน	 เอกสารข้อเสนอเชิง

นโยบายเพ่ือการขบัเคลือ่นเรือ่งการให้สทิธ(ิคืนสทิธ)ิ	ข้ันพืน้ฐานด้านสาธารณสขุ

ให้กับกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคล	

3.หน่วยบริการมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้เอื้อต่อการบริการ

สุขภาพในกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีปัญหาสถานะบุคคล	เช่น	มีกลไกล่ามชุมชนใน

โรงพยาบาลเพื่อการสื่อสารระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ	ปรับปรุงระบบ

การลงทะเบียนและฐานข้อมูลในหน่วยบริการ	มีการปรับปรุงระบบบริการ

สขุภาพ	เช่น	การส่งเสรมิ	การป้องกนั	การรกัษาและฟ้ืนฟเูยยีวยาสขุภาพ	มกีาร

ปรับปรุงระบบการติดตามและประเมนิผลการบรกิารของหน่วยบรกิารต่างๆ	ใน

ระดับชาติและระดับหน่วยพื้นที่	(สาธารณสุขจังหวัด	(สสจ.)	และหน่วยบริการ)
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การขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะระดับประเทศและระดบัพืน้ท่ี	เรือ่งการ

ให้สิทธิ(คืนสิทธิ)	ขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขในกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคล			

และสทิธดิงักล่าว	มกีารประสานงานขบัเคลือ่น	โดยศูนย์ปฏบัิตกิารร่วมเพือ่แก้ไข

ประชาชนบนพืน้ท่ีสงู	(ศปส.)	หรือมลูนิธพัิฒนาชนกลุม่น้อยและชาตพินัธุ	์(พชช.)	

ในนามเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย	 ได้ด�าเนินงานร่วมกันอย่าง		

ใกล้ชิดกับมูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย	ภาคีองค์กรและเครือข่ายที่ท�างานด้าน

สถานะบุคคลและองค์กรชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ ์ต่างๆ	 โดยการ

สนับสนุนของส�านักสนับสนุนสุขภาวะกลุ่มประชากรกลุ่มเฉพาะ	 (ส�านัก	9)	

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	นั้น	เกิดผลผลส�าเร็จ

เป็นรูปธรรม	เช่น	มติคณะรัฐมนตรีให้สิทธิ(คืนสิทธิ)	มาตรการหรือระบบการ

ท�างานที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งระดับปฏิบัติการ	 เช่น	กลไกระดับพื้นที่	 เพื่อแก้ไข

ปัญหาด้านให้สทิธ(ิคนืสทิธ)ิ	ขัน้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุในกลุม่ผูมี้ปัญหาสถานะ

บุคคลและสิทธิในพื้นที่เป้าหมายดังกล่าวมาข้างต้น	ซึ่งต้องอาศัยความรู้และ

กระบวนการเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ืองของผูเ้กีย่วข้อง	ดังนัน้จงึควรมกีารถอดบทเรยีน

และสังเคราะห์ความรู้ในการด�าเนินงานที่ผ่านมาจนประสบความส�าเร็จ	 มี							

ผลงานเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง	รวมถึงผู้ที่

สนใจเรื่องการให้สิทธิ(คืนสิทธิ)	ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขในกลุ่มผู้มีปัญหา

สถานะบุคคลและสิทธิ	ส�าหรับการศึกษาหรือการขับเคลื่อนงานในประเด็นนี้		

ต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการถอดบทเรียน

1.	 เพ่ือสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

เรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขในกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคล	

2.	 น�าองค์ความรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะนี้ไปเผยแพร่แก่ผู้ที่มีความ

สนใจน�าไปประยุกต์ใช้	หรือต่อยอดการจัดท�าและขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะในประเด็นปัญหาอื่นๆ
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ขอบเขตของการถอดบทเรยีน	ประกอบด้วย	1)บทน�า	2)ประสบการณ์

ขบัเคล่ือนนโยบายระดับประเทศ	3)ประสบการณ์ขบัเคลือ่นนโยบายระดบัพืน้ที่	

4)แกนน�าและเครือข่ายผู้มีปัญหาสถานะบุคคลร่วมขับเคลื่อน	 5)ทิศทางใน

อนาคตของการขบัเคลือ่นนโยบายในกลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบคุคล	และ	6)บทสรุป	

วธิกีารถอดบทเรยีน	ใช้วธิกีารถอดบทเรยีนแบบเล่าเรือ่ง	(story	telling)	

ซึง่เป็นการปลดปล่อยความรู้ทีฝั่งลกึ	(tacit	knowledge)	ภายใต้บรบิททีจ่�าเพาะ

เจาะจงทั้งในเชิงประเด็น	เนื้อหา	และตัวละครที่เกี่ยวข้อง	กระบวนการด�าเนิน

งานและผลที่ได้	 จึงมีความจ�าเพาะสูงเฉพาะในกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคล

เท่านั้น	

การถอดบทเรียนครั้งนี้	จึงเป็นการสื่อสารแนวคิดที่ซับซ้อนและกระตุ้น

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	ซึ่งการเล่าเรื่องจึงเป็นเรื่องจริง	 เน้นผลลัพธ์ที่ดี	มีราย

ละเอยีดปลกีย่อยน้อย	และพยายามให้ผูอ่้านเกดิความหวงัแก่ผูท้ีส่นใจอยากขบั

เคล่ือนนโยบายระดบัชาตแิละการขบัเคลือ่นนโยบายระดบัพืน้ที	่ว่าเราสามารถ

ท�างานที่ยากให้เป็นเรื่องที่มีความเป็นได้เพียงเรามีความพยายามมากขึ้น





บทที่ 2 

ประสบกำรณ์
กำรขับเคลื่อนนโยบำย

ระดับประเทศ



สำระส�ำคัญในบทนี้
 Â ควำมส�ำคัญและจ�ำเป็นในกำรขับเคลื่อนนโยบำย

 Â แนวคิดและกระบวนกำรขับเคล่ือนเพื่อให้เกิด  
กำรขับเคลื่อนนโยบำย

 Â ควำมส�ำเร็จและข้อท้ำทำยของกำรขับเคล่ือน
นโยบำยระดับประเทศ
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ความส�าคัญและจ�าเป็นในการขับเคลื่อนนโยบาย

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ถูกจัดอยู่ในประเทศก�าลังพัฒนา	แต่ก็

เป็นประเทศที่มีนโยบายและระบบหลักประกันสุขภาพท่ีดีท่ีสุดในโลกประเทศ

หน่ึง	มีระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมคนไทยท้ังประเทศ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	

2545	ภายใต้ระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า	ไม่เพยีงท�าให้ประชาชนมหีลัก

ประกันสุขภาพเท่านั้น	แต่ผลลัพธ์ที่ได้ยังท�าให้ไทยถูกยกเป็นต้นแบบประเทศ

ก�าลังพัฒนาที่ท�าเร่ืองนี้จนส�าเร็จและมีผลลัพธ์ด้านสุขภาพท่ีดีจากตัวช้ีวัด					

ด้านต่างๆ	

แต่ยงัมคีนไทยจ�านวนหนึง่ก�าลงัรอพสิจูน์สญัชาตไิทยและสถานะบคุคล

ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิด้านสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกัน

สขุภาพแห่งชาต	ิพ.ศ.2545	ดังกล่าว	เน่ืองจากว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาตคีวาม

ว่า	พระราชบญัญติัหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ	มาตรา	5 2	เป็นการรบัรองสทิธิ

ของบคุคลทีม่สีญัชาติไทยเท่านัน้		ส่งผลกระทบ	ท�าให้กลุม่คนไทย (ชนกลุม่น้อย

และกลุ่มชาติพันธุ์) ที่ก�าลังรอพิสูจน์สัญชาติและสถานะบุคคล และกลุ่มคน

ดัง้เดมิทีไ่ม่มีสัญชาติไทยแต่มชีือ่อยูใ่นทะเบยีนราษฎร์	(คนจนีโพ้นทะเล)	จ�านวน

กว่า	5	แสนรายถูกปลดสิทธิออกจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	(UC)	

และไม่ได้รับบริการสาธารณสุข	 เข้าไม่ถึงระบบหลักประกันสุขภาพตามสิทธิท่ี

เคยม	ีไม่ได้รบัการป้องกนัการล้มละลายทีเ่กดิจากบรกิารด้านสขุภาพนบัแต่นัน้	

เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�างานด้านชนกลุ่มน้อย	 เครือข่าย						

ชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย	 เครือข่ายหมอชายแดน	และส�านักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	มีความเชื่อว่า	หากบุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับการ

ดแูลรกัษาจะท�าให้กลายเป็นรงัโรค	สามารถแพร่กระจายโรคตดิต่อต่างๆ	ให้กบั

คนไทยได้	อาทิ	วัณโรค	เอดส์	มาเลเรีย	ไข้เลือดออก	ซึ่งข้อมูลจากส�านักระบาด

วิทยา	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนข้อมูลที่ระบุชัดว่า	โรคที่

พบบ่อยในบุคคลท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยเฉพาะคนที่เข้าถึงบริการของกระทรวง

2	มาตรา	5	ระบุว่า	“บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่ก�าหนดโดยพระราชบัญญัติ

นี้”	
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สาธารณสุข	 เป็นโรคติดต่อที่สามารถควบคุมป้องกันได้	 แต่หากไม่ด�าเนินการ

อย่างใดจะส่งผลให้มีการระบาดก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนคนไทย						

ส่วนใหญ่ได้	

เพือ่แก้ไขปัญหาการไม่สามารถเข้าถงึบรกิารสาธารณสขุทีจ่�าเป็นในการ

ด�ารงชีวิตของบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	 การควบคุมป้องกันโรคที่มี

ประสทิธภิาพ	และแก้ปัญหาภาระสถานพยาบาลทีต้่องให้การบรกิารสาธารณสขุ

ทีจ่�าเป็นแก่บคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ	ิส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่ง

ชาต	ิ(สปสช.)	จงึเสนอรฐับาลเพือ่ขอจดัตัง้	“กองทุนให้บรกิารด้านสาธารณสขุ

กับบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ”	และเมื่อวันที่	23	มีนาคม	พ.ศ.	2553	

คณะรัฐมนตรีมมีต	ิให้จดัต้ังกองทนุให้สทิธ(ิคืนสทิธ)ิ	ข้ันพืน้ฐานด้านสาธารณสขุ

ส�าหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิกลุ่มบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธ	ิ

และมีผู้ได้รับสิทธิจ�านวนทั้งสิ้น	457,409	คน	

ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเพิ่มเติมอีก	4	ครั้ง	เพื่อให้สิทธิ(คืนสิทธิ)	ขั้น

พื้นฐานด้านสาธารณสุขแก่กลุ่มผู ้มีปัญหาสถานะบุคคลเพิ่มเติม	คือ	คณะ

รัฐมนตรีมีมติครั้งที่	2	เมื่อวันที่	20	เมษายน	พ.ศ.2558	คืนสิทธิขั้นพื้นฐานด้าน

สาธารณสุขให้แก่กลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลที่มีเลขบัตรประจ�าตัวบุคคล	ขึ้น

ต้นด้วยเลข	0	ประเภททะเบยีนราษฎร์	ทร.38	ก.โดยเลขประจ�าตวัหลักท่ี	6	และ	

7	 เป็นเลข	89(0-xxxx-89xxx-xx-x)	จ�านวน	152,867	คน	บุตร	53,962	คน	

กลุ่มที่มีเลข	0	ทั่วไปอีกประมาณ	1,800	คน	คณะรัฐมนตรีมีมติครั้งที่	3	เมื่อวัน

ที	่10	มนีาคม	พ.ศ.2563	คนืสทิธขิัน้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุแก่คนจนีโพ้นทะเล

อีกจ�านวน	24,071	คน	คณะรัฐมนตรีมีมติครั้งที่	4	เมื่อวันที่	22	กันยายน	พ.ศ.	

2563	ให้สิทธิขัน้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุแก่เด็กนกัเรยีนในสถานศกึษา	(รหสั	G)	

ทีผ่า่นการส�ารวจคดักรองและก�าหนดเลขประจ�าตวั	13	หลักแล้วจากกระทรวง

มหาดไทยจ�านวน	3,042	คน	และเมื่อวันที่วันที่	30	มีนาคม	พ.ศ.2564	คณะ

รฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบการให้สทิธิ(คืนสทิธ)ิ	ขัน้พ้ืนฐานด้านสาธารณสขุกบับคุคล

ที่มีปัญหาสถานะและเพิ่มเติม	 (ครั้งที่	4)	 ให้กับเด็กและบุคคลท่ีเรียนในสถาน

ศึกษาที่ได้รับสิทธิ	จ�านวน	5,203	คน	
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แนวคดิและกระบวนการขบัเคลือ่นเพือ่ให้เกดิการขบัเคลือ่นนโยบาย 

1. กรอบแนวคิดและกระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย

กรอบความคิดการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะท่ีใช้ในการขับเคลื่อน

เรียกว่ารูปแบบผสมผสาน	(Hybrid	model)		โดยใช้แนวคิดนโยบายสาธารณะ

อย่างมีส่วนร่วม	(Participatory	public	policy	process	:4p)	ทั้งการก่อรูป

และท�าให้เกดินโยบาย	(Policy	formation)	จนถงึการน�านโยบายไปสูก่ารปฏบิตัิ

(Policy	 implementation)	 โดยยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้คือ	สามเหลี่ยมเขยื้อน

ภูเขา	หรือไตรพลัง	(พลังความรู้	พลังเครือข่ายและพลังนโยบาย)	โดยในช่วงก่อ

รปูเพือ่ให้เกิดนโยบายนัน้	ใช้พลงัความรูแ้ละพลงัเครอืข่าย	โดยมเีครือ่งมอืส�าคญั

ในการขับเคลื่อนงาน	เช่น	การศึกษาสังเคราะห์และจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบาย	

การจัดเวทีสื่อสารท�าความเข้าใจ	การยื่นหนังสือ	การสื่อสารสาธารณะฯลฯ	

นอกจากน้ี	ยังใช้กลไกสากลมาสนับสนุนการขับเคลื่อนโยบาย	ด้วยการเขียน

รายงานคู่ขนาน	(Shadow	Report)	เสนอไปยังองค์การสหประชาชาติให้เสนอ

แนะมายังรัฐบาลเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎเกณฑ์	ระเบียบ	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

สถานะบคุคลและการพิจารณาสทิธขิัน้พืน้ฐานด้านสาธารณสุขแก่กลุม่ผูม้ปัีญหา

สถานะบุคคลโดยเร็ว
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2. กระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย

กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานด้าน

สาธารณสขุให้แก่กลุ่มผู้มปัีญหาสถานะบุคคลของเครือข่ายชนเผา่พื้นเมืองแห่ง

ประเทศไทย	มียุทธศาสตร์ส�าคัญคือ	รวมกลุ่มเพ่ือต่อทางรองนโยบายโดยมี

แนวทางดังนี้	 (2.1)	การพัฒนาข้อเสนอนโยบาย/วิชาการและขับเคลื่อน	(2.2)	

กิจกรรมขับเคลื่อนทางสังคม	และ	(2.3)	การสื่อสารให้การศึกษาเป็นการชี้แนะ

สาธารณะและปัจเจกบคุคลช่วยท�าหน้าทีช่ีแ้นะขยายผลสร้างความเข้าใจสูก่ลุม่คน

หรอืชนชัน้ต่างๆ	ในสงัคม/สาธารณะ	เป็นการกระจายอ�านาจและสร้างหน้าต่าง

แห่งโอกาส	สร้างความเท่าเทยีมระหว่างกลุม่เป้าหมายและกลุม่ผูม้อี�านาจ	โดยมี

คณะท�างานขบัเคล่ือนนโยบาย	(Core	Team)	เช่ือมประสานและเสรมิพลงั

  การพัฒนาข้อเสนอด้านนโยบาย โดยมีกิจกรรมและแนวทาง        

การด�าเนินงาน ดังนี้
1.จัดตั้งคณะท�างานและที่ปรึกษาคณะหนึ่ง	 (Core	Team)	 โดยมีองค์

ประกอบของผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนของชนเผ่าพื้นเมืองที่ท�างานเกี่ยวข้อง	
ผู ้แทนกลุ ่มผู ้มีปัญหาสถานะบุคคล	 ผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ประสบการณ์
เก่ียวข้อง	ผู้แทนกรรมการกองทุนคืนสิทธติามมติ	ครม.23	มนีาคม	2553	(ผูแ้ทน
เครือข่ายชนเผ่าพ้ืนเมอืงทีเ่ป็นกรรมการอยูแ่ล้ว)	เพือ่ท�าหน้าที	่ปฏบิตักิารศกึษา
ส�ารวจปัญหา	จดัท�าข้อเสนอเชงินโยบายจากพืน้ที	่ออกแบบ	วางแผนแนวความ
คิด	กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบาย	การประสานงานล๊อบบี้	(policy	lobbying)	
กับผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจ	ดังนั้นเมื่อมีปัญหาติดขัดอย่างไร	คณะท�างานชุด
นี้จะเร่งปรึกษาหารือกันเพื่อคอยแก้ไขสถานการณ์	

2.การศึกษาส�ารวจข้อมูล	 วิเคราะห์/วิจัยประเด็นทางนโยบายและ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบักลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบคุคลทีย่งัไม่ได้รบัสทิธขิัน้พืน้ฐาน
ด้านสาธารณะสขุ	จะต้องค้นหาให้ได้ว่า	ปัญหาคอือะไร	ส�าคญัอย่างไร	ต้องการ
นโยบายหรือกฎหมายอะไรที่จะจัดการกับปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
ด้านสาธารณสุขในกลุ่มผู ้มีปัญหาสถานะบุคคล	 และเมื่อด�าเนินการจนได้

นโยบายแล้วดีและส่งผลกระทบอย่างไร	



39

แผ
นภ

าพ
ที่ 

3 
กร

ะบ
วน

กา
รข

ับเ
คล

ื่อน
นโ

ยบ
าย

ขับ
เค

ลื่อ
นข

้อเ
สน

อเ
ชิง

นโ
ยบ

าย
คณ

ะก
รร

มก
าร

ตา
มม

ติ 
คร

ม.
23

 ม
ีนา

คม
25

53

คณ
ะท

�าง
าน

 (C
or

e 
Te

am
)

เช
ื่อม

ปร
ะส

าน
-เส

ริม
พ

ลัง
วิช

าก
าร

/อ
งค

์คว
าม

รู้

โด
ย 

มูล
นิธ

ิภิว
ัฒ

น์ส
าธ

าร
ณ

สุข
ไท

ย

ร่ว
มก

ับ 
พ

ชช
.

เค
รือ

ข่า
ยท

าง
สัง

คม

ภา
คีเ

คร
ือข

่าย
 

เช
่น 

เค
รือ

ข่า
ยส

ถา
นะ

บุค
คล

แล
ะส

ื่อม
วล

ชน
 

นโ
ยบ

าย

สภ
าพ

ปัญ
หา

กล
ุ่มท

ี่ยัง
ไม

่ได
้รับ

สิท
ธิข

ั้นพ
ื้นฐ

าน
ด้า

นส
าธ

าร
ณ

สุข
 :

คน
ดั้ง

เด
ิม 

(ค
นจ

ีนโ
พ

้นท
ะเ

ล)
 3

5,
00

0 
คน

 แ
ละ

 (3
) เ

ด็ก
นัก

เร
ียน

รห
ัส 

G 
69

,8
83

 ค
น 

ที่ม
า	
:	ว

ิวัฒ
น์	

ตา
มี่,
	จ

าก
	ส

สส
.	(

25
60

)



40

3.จัดเวทีพัฒนาร่างข้อเสนอนโยบายเพื่อขยายมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวัน

ที	่23	มนีาคม	พ.ศ.2553	เรือ่งสทิธขิัน้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุให้ครอบคลมุกลุม่

ผู้มปัีญหาสถานะบคุคลทีต่กหล่นจะสามารถท�าได้อย่างไร	ด้วยการเชญิผูแ้ทนที่

เกี่ยวข้อง	เช่น	ผู้แทนกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคล	หน่วยงานเจ้าภาพหลัก	เช่น	

ผู ้แทนคณะกรรมการกองทุนคืนสิทธิฯ	สภาความมั่นคงแห่งชาติ	 กรมการ

ปกครอง	และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�างานเกี่ยวข้อง	 เพื่อมาร่วมกันคิดและ

วิเคราะห์จัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบาย

4.ให้การศึกษาแก่ผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจกับนโยบายการให้สิทธิ(คืน

สิทธิ)	ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข	 ในที่นี้กระทรวงสาธารณสุข	 (สธ.)	กับคณะ

กรรมการก�าหนดแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี	23	มีนาคม	พ.ศ.2553	

ซ่ึงเป็นเจ้าภาพหลกัขบัเคล่ือนและชงนโยบายให้กบัรฐับาล	ส�านกังานสภาความ

มั่นคงแห่งชาติ	(สมช.)	ผู้ที่มีอ�านาจตัดสินใจว่ากลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลกลุ่ม

ไหนควรได้รับสิทธิหรือไม่	และส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง	

กระทรวงมหาดไทย	ผู้จัดท�าและดูแลข้อมูลส�ารวจทางทะเบียนราษฎร์และ				

เลขประจ�าตัวบุคคล	การด�าเนินงานโดยผ่านช่องทางการส่งผู้แทนกลุ่มมีปัญหา

สถานะบคุคลไปยืน่หนังสอื	เปิดประเด็นแถลงข่าวร่วมกบัเครอืข่ายหมอชายแดน	

ครูโรงเรียนชายแดน

5.การสร้างความสมัพนัธ์กับผู้มอี�านาจในการตดัสนิใจหรอืคนใกล้ชดิผูม้ี

อ�านาจตัดสินใจช่วยติดต่อประสานงาน	เพื่อขอเข้าพบรัฐมนตรี	หรือคนใกล้ชิด

ผู้ที่มีอ�านาจตัดสินใจ	ที่ผ่านมามูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย	 (นพ.พงศธร	พอก

เพ่ิมด)ี	ได้ช่วยตดิต่อประสานงาน	นอกจากนีย้งัมคีณะกรรมการบรหิารแผนสอง	

ส�านักงานกกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	บางท่านช่วยด�าเนนิ

การให้และยังมีผู้แทนเครือข่ายหมอชายแดน	 ศูนย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	 ช่วยติดต่อประสานงาน	 จัดเวทีพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการและ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	
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6.การล๊อบบี้ทางนโยบาย	 (Policy	Lobbying)	กิจกรรมนี้ส�าคัญมาก	

เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยและเครือข่ายกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะ

บุคคล	 ได้ยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	นายก

รัฐมนตรี	ณ	ท�าเนียบรัฐบาล	เพื่อให้ข้อมูลความส�าคัญความจ�าเป็นของปัญหา	

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง	กดดันและสนับสนุนให้ช่วยตัดสินใจ	นอกจากนี้ผู้แทนเครือ

ข่ายชนเผ่าพื้นเมืองและที่ปรึกษาขอเข้าพบทีมเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข	(นายอนุทิน	ชาญวีรกุล)

การขบัเคลือ่นทางสงัคม แนวทางและกิจกรรมส�าคญัทีไ่ด้ท�าทีผ่่านมา 

อาทิ

1.จัดเวทีกลุ่มมีปัญหาสถานะบุคคล	และผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนที่

ท�างานด้านสถานะบุคคลเพื่อน�าเสนอปัญหาและผลกระทบจากการไม่มีหลัก

ประกันสุขภาพและเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ	

2.จัดเวทีเครือข่ายนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ในประเด็น

สญัชาต	ิและสทิธหิลกัประกนัสขุภาพ	มาช่วยกนัระดมข้อมลู	ข้อเสนอแนะแนว

ทางแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบาย	รวมถึงวางแผนเพื่อให้เครือข่ายนักวิชาการมา

ช่วยเป็นปากเสียงผ่านสื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มที่มีปัญหาสถานะบุคคล

3.พาผู ้แทนคณะกรรมการก�าหนดแนวทางปฏิบัติตามมติ	 ครม.23	

มีนาคม	พ.ศ.2553	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาสภาพปัญหา

และผลกระทบจากการไม่มหีลกัประกนัสขุภาพของกลุม่	ผูม้ปัีญหาสถานะบุคคล

ในพ้ืนที	่อ.แม่จนั	อ.แม่ฟ้าหลวง	จ.เชยีงราย	ก่อนมมีตคิณะรฐัมนตร	ี20	เมษายน	

พ.ศ.2558	โดยมูลนธิพัิฒนาชุมชนและเขตภเูขา	(พชภ.)	ท่ีเป็นภาคร่ีวมขับเคลือ่น

เป็นเจ้าภาพหลักช่วยด�าเนินการ	เป็นต้น

4.รณรงค์ข้อเสนอเชิงนโยบายการให้สิทธิ(คืนสิทธิ)	 ขั้นพ้ืนฐานด้าน

สาธารณสุขเพิ่มเติมให้แก่กลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลในงานวันชนเผ่าพื้นเมือง

แห่งประเทศไทย	ในวันที่	9	สิงหาคมของทุกปี	 เพราะในเวทีนี้มีผู้แทนองค์กร

ภาครัฐ	องค์กรพัฒนาเอกชน	สถาบนัการศกึษา	สมาชกิเครอืข่ายชนเผ่าพืน้เมอืง
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กว่า	40	กลุม่ชาตพินัธุ	์ผูส้ือ่ข่าวมาร่วมงานจ�านวนมากทกุปี	จงึมส่ีวนช่วยในการ

สือ่สารประเดน็ปัญหากลุม่ผูมี้ปัญหาสถานะบคุคลสูส่าธารณะได้อย่างกว้างขวาง		

5.สนับสนุนให้ผู้แทนกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคล	เดินทางไปยื่นหนังสือ

ข้อเสนอเชงินโยบายสาธารณะเรือ่งสทิธขิัน้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุ	ต่อ	ประธาน

คณะกรรมการกองทุนคืนสิทธิ	ตามมติ	ครม.23	มีนาคม	พ.ศ.	2553	ยื่นหนังสือ

ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	(สธ.)	และยื่นหนังสือนายกรัฐมนตรี	ที่

ผ่านมามีผู้แทนชนเผ่าพ้ืนเมืองผู้มีปัญหาสถานะบุคคล	ผู้แทนองค์กรพัฒนา

เอกชน	เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ	20-30	คน	และยังมีกิจกรรมยื่นหนังสือติดตาม

ความคบืหน้าการด�าเนนิงานของรฐับาลและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเป็นระยะ	มผีู้

สื่อข่าวจากทีวี	หนังสือพิมพ์	สื่อออนไลน์ช่วยสนับสนุนท�าข่าวสื่อสารเผยแพร่สู่

สาธารณะ	ส่งผลต่อการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี	

6.การส่งผู้แทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองและเครือข่ายผู้มีปัญหาสถานะ

บุคคลร่วมเป็นคณะกรรมการก�าหนดแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี	23	

มนีาคม	พ.ศ.2553	ในแต่ละยคุสมยัทีผ่่านมามผีูแ้ทนอย่างน้อย	2	คน	เป็นกรรม

การฯ	ท�าหน้าที่ผลักดันให้คณะกรรมการฯมีมติรับข้อเสนอเชิงนโยบายให้สิทธิ

ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขให้แก่กลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคล	เสนอรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติอนุมัติต่อ

ไป	ยงัท�าหน้าทีผ่ลกัดันพฒันาชดุสทิธปิระโยชน์ต่าง	ๆ 	ให้เท่าเทยีมหรอืใกล้เคยีง

ชดุสิทธิประโยชน์ของกองทนุหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า	(บตัรทอง)	ผูแ้ทนชน

เผ่าพื้นเมืองที่เป็นกรรมการกองทุนคืนสิทธิจึงมีความส�าคัญดังที่ได้กล่าวมา
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การสื่อสารและการให้การศึกษา

การขับเคลื่อนนโยบายผ่านสื่อเพื่อการสื่อสารสาธารณะส�าคัญมาก					

เช่นกัน	 เพราะเป็นการชี้แนะสาธารณะและปัจเจกบุคคล	ช่วยท�าหน้าที่ชี้แนะ

ขยายผลสร้างความเข้าใจสู่กลุม่คนหรือชนชัน้ต่างๆ	ในสงัคม/สาธารณะ	เป็นการ

กระจายอ�านาจและสร้างหน้าต่างแห่งโอกาส	สร้างความเท่าเทียมระหว่างกลุ่ม

เป้าหมายและกลุ่มผู้มีอ�านาจได้	ส่งผลท�าให้รัฐบาลเปล่ียนแปลงความคิดและ

ตัดสินใจในการอนุมัตินโยบายง่ายขึ้น	

สิง่ส�าคญั	ต้องมกีารใช้สือ่อย่างมยีทุธศาสตร์เพือ่สร้างความกดดนัให้เกดิ

การเปลี่ยนแปลง	สิ่งส�าคัญเราต้องก�าหนดเน้ือหาที่จะสื่อสารให้ชัดเจนและ

สื่อสารอย่างต่อเนื่องให้เกิดเป็นกระแสสังคม	

ขั้นตอนการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย

ขั้นแรก		จะต้องเกิดวาระของสื่อ	(Media	Agenda)	กิจกรรมส�าคัญที่ได้

ด�าเนินทีผ่่านมา	เช่น	การเปิดประเด็นเผยตัวตนของกลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบคุคล

ทีต่กหล่นจากกองทนุให้สทิธ(ิคนืสทิธ)ิ	ขัน้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุ	ตามมตคิณะ

รฐัมนตร	ี23	มนีาคม	พ.ศ.2553	และ	20	เมษายน	พ.ศ.2558	และในระบบหลกั

ประกนัสขุภาถ้วนหน้า	(บตัรทอง)	คือใครบ้าง	ด้วยการเชิญชวนนกัข่าวจากส�านกั

ต่างๆ	ท�าสกู๊ปข่าว	

ขั้นที่สอง	 เกิดวาระทางสังคม	 (Public	Agenda)	กิจกรรมส�าคัญที่ได้

ด�าเนินและได้ผลค่อนข้างมากคอื	การจดัทริป	(Trip)	พาคณะนกัข่าว	ผูม้อี�านาจ

ตัดสินใจ	นักวิชการ	นักเขียน	ผู้แทนกรรมการสสส.	และส�านักสื่อต่างๆ	ลงพื้น

ทีพ่บปะกลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบุคคลและจดัเวทเีปิดประเดน็	ท�า	Social	media	

เช่น	ผลิตคลิปสั้นๆ	สื่อสารผ่านสื่อออนไลน์	มีการจัดกิจกรรมอีเว้นท์	 เช่น	 จัด

กจิกรรมนทิรรศการรปูถ่ายร่วมกบักลุม่นิตยสารอะเดย์	การแสดงวฒันธรรมและ

ดนตรีชนเผ่า	การแสดงละครเร่โดยมมีลูนธิมิะขามป้อมมาช่วยด�าเนนิการ	แถลง

ข่าว	สร้างเครือข่ายสื่อเพื่อการสื่อสาร	และจัดเวทีสาธารณะร่วมกับ	Thai	PBS	

ด้วยการเชญิผูม้อี�านาจตัดสินใจทางนโยบาย	ผูแ้ทนกลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบุคคล
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และนักวิชาการมาร่วมออกรายการ	

ขัน้ทีส่าม		เกดินโยบายสาธารณะ	ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนทีเ่กดิจากผลพวง

ของขั้นตอนที่	1	และขั้นตอนที่	2	ที่ผ่านมา	คณะท�างานขับเคลื่อนนโยบายที่ได้

จัดตั้งไว้แล้ว	 (ชุดพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย)	จะท�าหน้าที่ในการติดตามความ

คืบหน้า	ด้วยการจัดประชุมกลุ่มติดตามวิเคราะห์สถานการณ์เป็นระยะ	เช่น	

ประชุมเพ่ือเคาะสาระในการสื่อสารไปยังผู้ก�าหนดนโยบาย	ท�าข้อโต้แย้งและ

ตอบค�าถาม	และการเจรจาต่อรอง	แน่นอนว่าที่ผ่านมาของเครือข่ายชนเผ่าพื้น

เมืองและกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลเน้นการสร้างความเข้าใจและขอความ

เมตตาและกดดันผ่านสื่อเป็นหลักจึงไม่ได้เน้นการเจรจาต่อรองเหมือนกับการ

ขับเคลื่อนในประเด็นอื่นของผู้ที่มีสถานะสัญชาติไทย		

ความส�าเร็จและข้อท้าทายของการขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ

1. ความส�าเร็จที่เกิดขึ้น	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2556	จนถึงปี	พ.ศ.2564	คณะรัฐมนตรี

ได้มมีตกิารให้สิทธิ(คนืสทิธ)ิ	ขัน้พ้ืนฐานด้านสาธารณสขุเพิม่เติมฯทีผ่่านมาอย่าง

น้อยสามระดับ	คือ

ระดบัประชากรเป้าหมาย	คอืกลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบคุคลกว่า	550,000	

คนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข	เช่น	กลุ่มที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ถิ่นที่

อยู่ถาวรในประเทศไทย	 (ต่างด้าวถาวร)	กลุ่มคนจีนโพ้นทะเล	กลุ่มผู้มีปัญหา

สถานะบุคคลท่ีมีเลขบัตรประจ�าตัวบุคคล	ขึ้นต้นด้วยเลข	0	ประเภททะเบียน

ราษฎร์	ทร.38	ก	โดยเลขประจ�าตัวหลักที่	6และ7	เป็นเลข	89(0-xxxx-89xxx-

xx-x)	จ�านวน	152,867	คน	บุตร	53,962	คน	กลุ่มที่มีเลขบัตรประจ�าตัวบุคคล
ขึ้นต้นด้วยเลข	0	ทั่วไปอีกประมาณ	1,800	คน	และกลุ่มเด็กนักเรียนท่ีมีเลข
ประจ�าตัวขึ้นต้นด้วยอักษร	G	ได้รับการส�ารวจจัดท�าทะเบียนราษฎร์	และมีเลข
ประจ�าตวับคุคล	13	หลกัแล้วจากกรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทยจ�านวน
หนึ่ง	8,245	คนได้รับสิทธิและเข้าถึงบริการสุขภาพ	ส่งผลช่วยแบ่งเบาภาระค่า
ใช้จ่าย	ลดภาระหนี้สิน	ไม่ล้มละลายจากการรักษาพยาบาล	ซึ่งยังท�าให้กลุ่มผู้มี
ปัญหาสถานะบุคคลสามรถใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
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ดีขึ้นทั้งในทางสังคม	วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ	นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข
และหน่วยบริการต่างๆ	(โรงพยาบาล)	ได้รบัประโยชน์จากการได้รบังบประมาณ
เพ่ิมเตมิในการแก้ไขปัญหาหนีส้นิคงค้างจากการให้บรกิารกลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะ
บุคคลท่ีผ่านมา	มีงบประมาณเพียงพอในการจัดบริการสาธารณสุขแก่กลุ่มผู้มี
ปัญหาสถานะบุคคลได้อย่างเต็มที่	สามารถใช้งบประมาณนี้ใช้จ่ายเพื่อการส่ง
เสริมป้องกันโรคตามบรเิวณชายแดนไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดสูค่นไทยส่วนใหญ่			

แกนน�าและคนท�างานพัฒนามากข้ึน	มีความรู้ความเข้าใจและมีองค์
ความรู้เกีย่วกับการจดัท�าข้อเสนอเชงินโยบายและขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะ
ในระดับต่างๆ	ตั้งแต่ระดับชุมชน	ระดับต�าบล	และระดับชาติ	การจัดท�าข้อมูล	
ยกระดับแนวคิดการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา	มีองค์ความรู้ทักษะ
การตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานทีม่อี�านาจตัดสนิเพือ่สร้างความร่วมมอืและ
สนับสนับสนุนการท�างานแก้ไขปัญหาระดับชุมชน	การเจรจาต่อรอง	และการ
ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่

องค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ท�างานเปลี่ยนไปจากเดิม	 เห็นได้จาก
องค์กรเครือข่ายทีท่�างานด้านสญัชาตแิละสถานะบคุคล	เริม่ตืน่ตวัหนัมาท�างาน
เร่ืองสิทธข้ัินพ้ืนฐานด้านสาธารณสขุในกลุม่เด็กนกัเรยีนไร้รฐัไร้สญัชาตใินสถาน
ศึกษาควบคู่กับการแก้ไขปัญหาสัญชาติ	ปัจจุบันเครือข่ายศูนย์การเรียนเอกชน
ร่วมกบัส�านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ	(สช.)	ก�าลงัจดัท�านโยบายสทิธิ
ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขในกลุ่มเด็กไร้รัฐไร้สัญชาตินอกสถานศึกษาและขับ
เคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 เรื่องการคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวกิฤตอย่างเป็นธรรมในปี	พ.ศ.2565	และเริม่
สนใจในการท�างานเชิงระบบเพ่ือขับเคลื่อนงานสถานะบุคคลระดับพื้นท่ี	และ
การท�างานยังใช้แนวคิดเชิงระบบ	(System	Approach)	ในการท�างานมากขึ้น	

2. ข้อท้าทายของการขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ 
2.1	การเร่งรัดจัดท�าทะเบียนราษฎร์และเลขประจ�าตัวบุคคล	13	หลัก

ให้แก่เด็กนักเรียนนักศึกษารหัส	G	จ�านวนกว่า	103,223	คน	 (ข้อมูล	ณ	25	
กรกฎาคม	พ.ศ.2564)	ซึง่เด็กนักเรยีนรหัส	G	มมีติคณะรฐัมนตรีให้สทิธ(ิคนืสทิธ)ิ
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ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขอยู่แล้ว	แต่ยังไม่ได้รับสิทธิเน่ืองจากไม่ได้รับการ
ส�ารวจจัดท�าทะเบียนและเลขประจ�าตัวบุคคล	13	หลักดังกล่าว	ที่ผ่านมามี
จ�านวนเพียง	8,245	คนเท่าน้ันที่ได้รับการจัดท�าทะเบียนและเลขประจ�าตัว
บุคคล	13	หลักและได้รับสิทธิสุขภาพตามมติคณะรัฐมนตรี	

ตัวเลขเด็กนักเรียนรหัส	G	ที่ได้รับการส�ารวจ	8,245	คนดังกล่าว	กรม
การปกครอง	กระทรวงมหาดไทยใช้เวลาส�ารวจจดัท�าทะเบียนราษฎร์	ประมาณ	
4	ปี	ตั้งแต่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศและมีหนังสือสั่งการให้อ�าเภอต่างๆ	
เมื่อวันที่	21	ธันวาคม	พ.ศ.256013	 เป็นต้นมา	จะเห็นว่าคงเหลือท่ียังไม่ได้รับ
การส�ารวจจัดท�าทะเบียนและก�าลังรอรับสิทธิข้ันพื้นฐานด้านสาธารณสุขอีก
จ�านวนมาก	

ผู้แทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยเคยสอบถามผู้แทน
กระทรวงมหาดไทยในที่ประชุมคณะกรรมการก�าหนดแนวทางปฏิบัติตามมต	ิ
ครม.	23	มนีาคม	พ.ศ.2553	ถงึสาเหตคุวามล่าช้าการส�ารวจจัดท�าเบยีนราษฎร์
ให้เดก็นักเรียน	ค�าตอบทีไ่ด้คอื	ไม่ใช่งานประจ�า	ไม่มคีนและไม่มีงบประมาณ	ซึง่
เป็นค�าตอบลกัษณะไม่ให้ความส�าคัญ	ประเด็นปัญหาส�าคญัคอื	เดก็นกัเรยีนเหล่า
น้ีไม่สามารถรอได้	เพราะเดก็อยู่ในสถานศกึษาเพยีงไม่กีปี่	เมือ่หมดสภาพความ
เป็นนกัเรยีนก็จะไม่ได้รบัสทิธริกัษาฟรอีกีต่อไป	จึงกลายเป็นว่า	มตคิณะรฐัมนตรี
เรื่องการให้สิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขแก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษาดัง
กล่าว	จ�ากดัสทิธเิฉพาะระหว่างเด็กมสีถานภาพเป็นนกัเรยีนเท่านัน้หรือสทิธกิาร
รักษาฟรีไม่ติดตัวไปเมื่อกลายเป็นเด็กนอกสถานศึกษา		

ประเดน็ท้าทายคอื	จะท�าอย่างไรให้เด็กนกัเรยีนรหสั	G	เหล่านีไ้ด้รบัการ
ส�ารวจทางทะเบียนราษฎร์และมีเลขประจ�าตัว	13	หลักได้รับสิทธิข้ันพ้ืนฐาน
ด้านสาธารณสุขก่อนหมดสภาความเป็นเด็กนักเรียนรหัส	G	และจะท�าอย่างไร
ที่จะท�าให้สิทธิสุขภาพตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวติดตัวไปกับเด็กนักเรียน
จนกว่าจะเปลี่ยนสถานภาพบุคคลหรือมีสัญชาติไทย								

2.2	กลุ่มเดก็และเยาวชนไร้รฐัไร้สญัชาตนิอกระบบโรงเรยีนจ�านวนมาก
ท่ียงัไม่ได้รับการส�ารวจจัดท�าทะเบยีนราษฎร์และก�าหนดเลขประจ�าตวั	13	หลกั
3		หนังสือ	ที่	มท	0309.1/ว	7167	ลงวันที่	21	ธันวาคม	2560	เรื่อง	การแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่

มีเลขประจ�าตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร	(G)	เรียน	ผู้ว่าราชการจังหวัด	ทุกจังหวัดและปลัดกรุงเทพมหานคร
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และไม่มนีโยบายคุม้ครองสทิธด้ิานสขุภาพ	และยงัไม่มหีน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพ
หลักขับเคลื่อนนโยบายสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขให้กับเด็กและเยาวชน	
เหล่าน้ีประเดน็ส�าคญัคอืแม้ว่าเด็กเหล่านีไ้ด้รบัการส�ารวจจดัท�าทะเบียนราษฎร์
และได้รับก�าหนดเลขประจ�าตัวบุคคล	13	หลักแล้วก็ตาม	แต่ก็ไม่ได้สิทธิขั้นพื้น
ฐานด้านสาธารณสุขตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีอยู่	 เพราะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายใน
กองทุนคืนสิทธิ	ดังนั้นปัญหาจึงซับซ้อนมากกว่าเด็กนักเรียนรหัส	G	กล่าวคือ
เป็นเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติมีสถานะเข้าเมืองผิดกฎหมายแม้ว่าเกิดในประเทศไทย
ก็ตาม	และไม่มีสถานะทางทะเบียนและไม่มีเลขประจ�าตัวบุคคล	13	หลัก	

อย่างไรก็ดี	นโยบายและกฎหมายไทยได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน
เหล่านี้ได้รับการส�ารวจทางทะเบียนราษฎร์	ตามพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร	พ.ศ.2552	มาตรา	38	วรรคสอง 4	และยังมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	
26	มกราคม	พ.ศ.2564	เปิดโอกาสให้เด็กที่เกิดและอาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อ
เนือ่ง	15	ปี	(นับแต่ทีไ่ด้รบัการจดัท�าทะเบยีราษฎร์และมเีลขประจ�าตวั	13	หลกั)
ได้รับการพิสูจน์และพจิารณาสถานะบคุคล	นอกจากนี	้ส�านกังานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ	 (สช.)	ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	มติ	14.2	การ
คุม้ครองการเข้าถงึบรกิารสขุภาพของกลุม่ประชากรเฉพาะในภาวะวกิฤตอย่าง
เป็นธรรมในปี	พ.ศ.2565	

จะเห็นว่านโยบายระดับชาติเปิดช่องทางและโอกาสในการขับเคลื่อน
นโยบายสิทธขิัน้พืน้ฐานกับเดก็และเยาวชนไร้รฐัไร้สญัชาต	ิเงือ่นไขส�าคญัคอืจะ
ต้องมีองค์กรเจ้าภาพหลักท�าหน้าที่ประสานงานขับเคลื่อนนโยบายและการขับ
เคลื่อนนโยบายจะต้องร่วมมือกับหน่วยงานรัฐท่ีเป็นเจ้าภาพหลักอย่างน้อย							
3	หน่วยงานหลัก	คือ	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 (สมช.)	กระทรวง
มหาดไทย	และกระทรวงสาธารณสขุ	(สธ.)	ส่วนหน่วยงานท่ีจะสามารถสนบัสนนุ
การขบัเคลือ่นนโยบายคือ	ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิ(สปสช.)	และ
ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 (สช.)	 โดยมีภาคีท่ีจะสนใจร่วมขับ

4		มาตรา	38	วรรคสอง	พ.ร.บ.การทะเบียราษฎร	พ.ศ.2535	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย	พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร์	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2551	

ข้อ	2	คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ให้ผู้อ�านวยการทะเบียนกลางจัดท�าทะเบียนประวัติ	มาตรา	38	วรรคสองได้แก่	(1)	คนซึ่งไม่มีสัญชาติ

ไทยที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมีก�าหนดระยะ

เวลาสิน้สดุผ่อนผนัไว้อย่างชดัเจนเป็นเวลาน้อยกว่าห้าปี	สามารถยืน่ค�าร้องขอจดทะเบียนและบตัรประจ�าตัวผูไ้ม่มสีถานะทางทะเบยีน

(เลขประจ�าตัว	13	หลัก	ขึ้นต้นด้วยเลข	0)
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เคล่ือนอยู่แล้ว	 อาทิ	 องค์การยูนิเซฟ	 (UNICEF)	 แห่งประเทศไทย	ผู้แทน
ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	 (United	Nations	High	
Commissioner	for	Refugees	:UNHCR)	เป็นต้น					

2.3	ความยัง่ยนืของกองทนุให้สทิธ(ิคนืสทิธ)ิ	ขัน้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุ	
เนือ่งจากเป็นนโยบายฝ่ายบรหิารไม่มกีฎหมายรองรับ	จงึเกดิข้อจ�ากดัไม่สามารถ
จดัซ้ือวัคซีนและเวชภณัฑ์ต่างๆ	ได้	ไม่สามารถคุม้ครองสทิธผิูป่้วยกลุม่ผูม้ปัีญหา
สถานะบคุคลกรณไีด้รบัผลกระทบจากการบรกิารสขุภาพในหน่วยบรกิาร	ท�าให้
กลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลมีความเสี่ยงสูงจากการบริการสุขภาพ	นอกจากนี้
กองทนุน้ียงัมโีอกาสล้มหรอืถกูยบุได้	ด้วยสาเหต	ุข้อจ�ากดัจ�านวนประชากรเป้า
หมายลดลงทกุปีจากการได้รบัการพฒันาสทิธเิป็นคนมสีญัชาตไิทย	ส่งผลต่องบ
ประมาณที่จะได้รับลดลงไม่เพียงพอในการจัดบริการสุขภาพ	และไม่สามารถ
พัฒนาชดุสิทธิประโยชน์ให้เกดิความเท่าเทยีมกบัระบบหลกัประกันสขุภาพถ้วน
หน้าได้	

ประเด็นข้อท้าทายคือ	จะยกระดับกองทุนให้สิทธิ(คืนสิทธิ)	 ข้ันพื้นฐาน
ด้านสาธารณสุขกลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบคุคล	โดยมนีโยบายหรอืกฎหมายรบัรอง	
อีกแนวทางหนึ่งคือ	รวมกองทุนกับกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 (UC)	
ด้วยการเสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาทบทวนนิยามผู้ทรงสิทธิตามมาตรา	5	
ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ	พ.ศ.2554	และก�าหนดขอบเขตของ
การใช้สิทธิด้านสุขภาพและขอบเขตแห่งสิทธิ	 (Scope	of	right)	ซึ่งเป็นความ

รับผิดชอบของรัฐไทยตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ	



บทที่ 3 

ประสบกำรณ์
กำรขับเคลื่อนนโยบำย

ระดับพื้นที่



สำระส�ำคัญในบทนี้
 Â ควำมส�ำคัญ 

 Â รูปแบบ (Model) ระบบและกลไกจัดบริกำรสุขภำพเพื่อขับเคลื่อน
นโยบำยระดับพื้นที่

 Â รปูธรรมกำรพฒันำระบบและกลไกกำรจัดบรกิำรสุขภำพทีเ่อือ้ต่อ
กำรเข้ำถึงสิทธิบริกำรสุขภำพของกลุ่มผู้มีปัญหำสถำนะบุคคล     
ที่ประสบควำมส�ำเร็จ

 Â ในช่วง 10 ปีมำนีโ้ครงกำรได้พฒันำให้เกดิระบบและกลไกขบัเคล่ือน
นโยบำยระดับพื้นที่ไปแล้วมำกน้อยเพียงใด มีส่ิงดีๆ ที่เกิดขึ้นและ
ข้อท้ำทำยอย่ำงไร

 Â ปัจจัยเงื่อนไขที่ท�ำให้เกิดกำรขับเคลื่อนนโนบำยระดับพื้นที่

 Â ข้อคิดในกำรพัฒนำระบบและกลไกฯ ระดับพื้นที่ 
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ความส�าคัญ 

ภายหลงัจากคณะรฐัมนตรมีมีติ	เมือ่วนัที	่23	มนีาคม	พ.ศ.	2553	ให้สทิธิ

(คนืสิทธ)ิ	ขัน้พ้ืนฐานกลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบคุคลแล้ว	พบว่าการด�าเนนิงานเพือ่

ให้กองทุนคืนสิทธิมีผลในทางปฏิบัติมีเงื่อนไขและข้อจ�ากัดมากมายเป็นปัญหา

และอุปสรรคต่อการเข้าถึงสิทธิบริการสุขภาพ	สาเหตุส�าคัญเกิดจากระบบและ

กลไกจัดบริการสุขภาพที่มีอยู่ไม่เอื้อต่อการเข้ารับบริการ	ปัญหาทางด้านภาษา

และการสื่อสาร	ปัญหาข้อมูลข่าวสาร	ระบบฐานข้อมูล	 เช่นการลงทะเบียนใช้

สทิธ	ิ	ปัญหาบรหิารจดัการงบประมาณ	อกีทัง้ภาคประชาชนและองค์กรพฒันา

เอกชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการน�านโยบายสู่การปฏิบัติ

ท�าให้ไม่ทราบจ�านวนผู้เข้าถึงสิทธิและคุณภาพบริการ

การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่มุ ่งเน้นขับเคลื่อนเพื่อให้มติคณะ

รัฐมนตรี	23	มีนาคม	พ.ศ.2553	มีผลในทางปฏิบัติคือ	กลุ่มผู้มีปัญหาสถานะ

บคุคลสามารถเข้าถงึสทิธแิละบรกิารสุขภาพทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ	อย่าง

น้อยที่สุดจะต้องเข้าถึงระบบบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน	5	ด้าน	คือ	เข้าถึงระบบ

ลงทะเบียนใช้สิทธิ	การส่งเสริมสุขภาพ	การบริการรักษา	การป้องกันโรคและ

การฟ้ืนฟเูยยีวยาด้านสขุภาพ	ซึง่มลูนธิพิฒันาชนกลุม่น้อยและชาตพินัธุ	์(พชช.)

ร่วมกับภาคเีครอืข่ายองค์กรพฒันาเอกชนในระดบัพืน้ทีแ่ละหน่วยงานรฐัระดบั

พื้นที่	ได้พยายามพัฒนารปูแบบ	(Model)	ระบบและกลไกจัดบริการสขุภาพใน

รูปแบบต่างๆ	ที่เอื้อต่อการเข้าถึงสิทธิและบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบท

พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย	 โดยได้รับการสนับสนุนการด�าเนินงานจากส�านัก	 9	

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	

เป้าหมาย 

เพื่อให้นโยบายระดับพื้นที่สามารถขับเคลื่อนไปได้	 และประชากร								

เป้าหมายเข้าถงึสทิธมิากขึน้ทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ	จ�าเป็นทีจ่ะต้องศกึษา

สงัเคราะห์ปรับปรงุระบบกลไกทีม่อียูข่องหน่วยบรกิารให้ดีข้ึน	หากยงัไม่มกีลไก

ท�าหน้าที่แต่จ�าเป็นต้องมี	ก็จะศึกษาสังเคราะห์พัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อให้เอื้อต่อ
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การเข้าถงึสทิธบิรกิารสขุภาพของประชากรเป้าหมาย	ด้วยการให้เกดิการจดัสรร

ทรัพยากรใหม่	จดัการองค์กรในหน่วยบรกิารให้ดีขึน้	ผลกัดนัให้เกดิคณะท�างาน	

กลุ่มคนท�างานโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆ	เท่าที่

จ�าเป็น	 เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาข้อจ�ากัดการเข้าถึงสิทธิบริการสุขภาพของ

ประชากรเป้าหมาย	

ตัวชี้วัดรูปธรรมตัวอย่างผลการด�าเนินงานท่ีเกิดขึ้น	 เช่น	 เกิดคณะ

กรรมการและคณะท�างานพัฒนาระบบและกลไกระดับจังหวัดจ�านวน	1	แห่ง	

คณะท�างานพัฒนาระบบและกลไกระดับพื้นที่	 (อ�าเภอ)	จ�านวน	6	พื้นที่	 เกิด

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์	

15	ศูนย์	พัฒนาล่ามชุมชนในรูปแบบต่างๆ	เพื่อท�าหน้าที่สื่อสารด้านภาษา	การ

ให้ข้อมูลข่าวสาร	เป็นกลไกร่วมขับเคลื่อนนโยบายอย่างน้อย	200	คน	เป็นต้น

รูปแบบ (Model) ระบบและกลไกจัดบริการสุขภาพ

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่

1. กรอบความคิดการพัฒนาระบบและกลไกจัดบริการสุขภาพระดับพื้นที่ 

ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลง	(Theories	of	change)	ทีน่�าไปใช้ในการพฒันา	

คอืแนวคดิเชงิระบบ	(System	Approach)	เป็นการน�าเอาความรูเ้รือ่งเชงิระบบ

เป็นกรอบช่วยค้นหาปัญหา	ก�าหนดวิธีการแก้ปัญหา	และช่วยในการตัดสินใจ

แก้ไขปัญหาลกัษณะองค์รวม	คอื	มเีป้าหมาย	แผนงาน	กระบวนการด�าเนนิงาน	

มีระบบย่อย	และบริหารจัดการให้องค์ประกอบเหล่านี้เกิดการปฏิสัมพันธ์	เช่น	

การปฏิบัติงานร่วมกัน	 ให้เกิดการเชื่อมโยงกันและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารตลอดเวลา	เป็นต้น

องค์ประกอบหลักของระบบและกลไกจัดบริการสุขภาพระดับพื้นที่							

ที่ผ่านมา	มี	6	ประกอบหลักคือ 1)ระบบที่ต้องการพัฒนาหรือปรับปรุง	2)คณะ

ท�างานที่เป็นกลไกขับเคลื่อน	เช่น	การออกแบบและพัฒนาระบบกลไก	3)ภาค

ประชาสังคมที่เข้ามาร่วมขับเคลื่อน	เช่น	ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
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ภาคประชาชน/ศูนย์ประสานงานมาตรา	50(5)	 ในระดับพื้นท่ี	องค์กรพัฒนา

เอกชน	4)คณะกรรมการอ�านวยการระดับจังหวัด	 (Core	Team)	หรือระดับ

อ�าเภอประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ	 เช่น	ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด	 (สสจ.)	

สาธารณสุขอ�าเภอ	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล	ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน	

เป็นต้น	5)งานวิชการและงบประมาณสนับสนุนด�าเนินงาน	 และ	6)กลุ่ม									

เป้าหมายที่เป็นประชากรเป้าหมาย	 (ผู ้ทีี่มีปัญหาสถานะบุคคล)	 ร่วมเป็น

กรรมการหรอืร่วมด�าเนนิงาน	และเพือ่ให้การด�าเนนิงานเกดิความส�าเรจ็เป็นจรงิ

มากขึ้น	ควรมีนโยบายระดับชาติหรือนโยบายระดับจังหวัดก�ากับหน่วยงานรัฐ

ในการท�างานร่วมกับภาคประชาสังคม	ให้หน่วยงานรัฐเป็นเจ้าภาพหลักและมี

งบประมาณสนับสนุนการด�าเนินงาน
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2. ขั้นตอนการพัฒนาระบบและกลไกจัดบริการสุขภาพในระดับพื้นที่

การด�าเนินงานพัฒนาระบบและกลไกจัดบริการสุขภาพระดับพื้นที่	มี	8	

ขั้นตอน	ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1		 การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการเพือ่สร้างความตระหนกั

และร่วมกันแก้ไขปัญหา	

ขั้นตอนที่ 2	 การเตรียมคณะท�างานพัฒนาระบบและกลไกจัดบริการ

สุขภาพระดับพื้นที่	

ขั้นตอนที่ 3	 การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคณะท�างาน

ขั้นตอนที่ 4			 การส่งเสรมิการด�าเนนิงานของคณะท�างาน	(การท�ากจิกรรม

ของกลุ่ม)

ขั้นตอนที่ 5	 ส่งเสรมิด�าเนนิโครงการน�าร่อง	(โครงการน�าร่องแต่ละพืน้ที)่

ขั้นตอนที่ 6	 การขยายกิจกรรมหรือโครงการเพื่อตอบสนองแก้ไขปัญหา

อื่น

ขั้นตอนที่ 7	 การสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหาสิทธิสุขภาพ		

ขั้นตอนที่ 8 		 การติดตามประเมินผลภายใน	(Internal	Evaluation)	
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ขั้นตอนการพัฒนาระบบและกลไกจัดบริการสุขภาพในระดับพ้ืนท่ี	 ท้ัง				

8	ขั้นตอนดังกล่าว	สรุปและอธิบายพอสังเขป	(อ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือ	คู่มือ

การพัฒนาระบบและกลไกจัดบริการสุขภาพระดับพ้ืนท่ี	 เรียบเรียงโดย	วิวัฒน์	

ตามี่,พฤษภาคม	2563)	ได้ดังนี้.

ขั้นตอนที่ 1	การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการเพื่อสร้างความตระหนักและ

ร่วมกันแก้ไขปัญหา	

ผู้จัดท�าโครงการควรจะต้องตระหนักเสมอว่า	 เราคือคนนอกที่เข้าไป

ท�างานในพ้ืนทีก่บัหน่วยงานอืน่ทีเ่ป็นเจ้าของพืน้ที	่หรือเจ้าภาพหลกัการท�างาน

ด้านสุขภาพ	ควรจะท�าความเข้าใจสภาพปัญหาของผู้มปัีญหาสถานะบุคคลและ

หน่วยบรกิารทีเ่ราจะเข้าไปท�างานก่อน	เริม่จากศกึษาปัญหาและความต้องการ

(Need	assessments)	ของกลุ่มเป้าหมายและชุมชนเพื่อจะได้ท�างานร่วมกับ

หน่วยบริการได้	ดังนั้น	การศึกษาและแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบจึงส�าคัญ	

วัตถุประสงค์เพื่อให้เรามีความเข้าใจหน่วยบริการและผู้มีปัญหาสถานะ

บุคคล	ถึงสภาพปัญหาเงื่อนไขข้อจ�ากัด	ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานของกระบวนการ

วางแผนพัฒนาระบบและกลไกจัดบริการสุขภาพที่เอื้อต่อการเข้าถึงสิทธิผู้มี

ปัญหาสถานะบุคคล	

การด�าเนินงานในขั้นตอนที่	 1	นี้	 ประกอบด้วย	4	ขั้นตอนย่อย	คือ								

(1)การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย (2)การเข้าหาหน่วยบริการและองค์กรท่ี

เกีย่วข้องเพ่ือสร้างการมส่ีวนร่วมทีจ่ะพฒันา	(3)การเชือ่มประสานหน่วยบรกิาร	

และ (4)การศกึษาส�ารวจสภาพปัญหาและความต้องการผูมี้ปัญหาสถานะ	หน่วย

บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	(Base	line	data)

ขั้นตอนที่ 2	การเตรียมคณะท�างานพัฒนาระบบและกลไกจัดบริการสุขภาพ

ระดับพื้นที่	

การศกึษาสภาพปัญหาความต้องการและการวเิคราะห์ทางเลอืก	(ในขัน้

ตอนที่1)	ท�าให้ทราบเบื้องต้นว่าแนวทางการท�างานร่วมกันในลักษณะพหุภาคี

เริ่มจากการก�าหนดพื้นที่การท�างานร่วมกัน	(Area	Based)	ที่ชัดเจน	การสร้าง
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ความเข้าใจกับพ้ืนที่	หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในระดับพื้นที่	การวางแผนการ

ศกึษาวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการร่วมกนัว่ามปีระเดน็ไหนทีม่คีวามจ�าเป็น

เร่งด่วน	 (Issue	Based)	ที่จะต้องริเริ่มท�างานด้วยกัน	การท�าข้อมูลเช่น	แฟ้ม

ข้อมูล	(Base	line	data)	ก�าหนดปัญหาหลักการเข้าถึงสิทธิและบริการสุขภาพ

กลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบคุคล	ผูป้ระสานงาน	ผูร้บัผดิชอบโครงการหรอืเจ้าหน้าที่

เริ่มพัฒนาแผนงานชั่วคราวที่จะน�าแนวคิดนโยบายสาธารณะพัฒนาระบบและ

กลไกจัดบริการสุขภาพในระดับพื้นที่มาใช้	ด้วยการดึงภาคีเครือข่ายในระดับ

พืน้ทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วมเป็นคณะท�างานแก้ไขปัญหาร่วมกนั	เช่น	ภาคประชาสงัคม	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้แทนเครือข่ายผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	และ

สถาบันวิชาการเข้ามาสนับสนุนการท�างานด้านวิชาการ	เป็นต้น

ขั้นตอนการเตรียมกลุ่ม	เป็นงานวางพื้นฐานของกลุ่มหรือคณะท�างานที่

จะมาท�างานด้วยกัน	ควรให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษ	เพราะหากรากฐานไม่

เข้มแข็ง	จะท�าให้กลุ่มหรือคณะท�างานซึ่งเปรียบเสมือนบ้านนั้น	 เป็นบ้านที่มี

รากฐานไม่แข็งแรงทนทาน	โดยทัว่ไปขัน้ตอนการเตรียมกลุม่นัน้	มกัใช้เวลานาน

พอสมควร	 จึงยากที่จะระบุระยะเวลาที่แน่นอนเพราะแต่ละพื้นท่ีมีบริบท

แวดล้อมทีแ่ตกต่าง	เช่น	สภาพปัญหา	เงือ่นไขข้อจ�ากัดการท�างานทีแ่ตกต่างกนั	

แต่เราก็สามารถประเมินได้จากความเข้าใจปัญหา	สาเหตุของปัญหาและความ

ต้องการของการแก้ไขปัญหานั้นๆ	ของหน่วยบริการ	เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 3	การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคณะท�างาน

เมื่อผู ้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 (คณะท�างาน)	 และหน่วยบริการ

ตระหนักถึงปัญหา	 เลือกประเด็นและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันแล้ว	คณะ

ท�างานหรือหน่วยบริการมักจะต้องการท�ากิจกรรมนั้นทันที	หากคณะท�างาน

หรือหน่วยบริการมีความรู้ในการท�ากิจกรรมนั้นๆ	 เป็นอย่างดี	 ก็ควรมีการ

ทบทวนความรู้นั้นหรืออาจข้ามข้ันตอนการส่งเสริมการเรียนรู้นี้ไปได้	 แต่หาก

เป็นกิจกรรมท่ียังไม่คุ้นเคยหรือเคยท�ามาก่อนแต่เราเห็นว่าควรท่ีจะเพิ่มเติม

ความรู้	เราจะกระตุ้นให้เขาสนใจที่จะแสวงหาความรู้เสียก่อนตัดสินใจ	อย่างไร
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ก็ตามคณะท�างานที่มาจากการรวมตัวกันของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	มักจะมี

ประสบการณ์	 ต้นทุนที่แตกต่างกัน	 เราอาจจะต้องจัดเวทีย่อยเพิ่มเติมเพื่อ

หาความต้องการและความจ�าเป็นในการพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมด้านใดบ้าง	

หรืออยากให้โครงการช่วยสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติมด้านใดบ้าง	

ความรู้ดงักล่าว	เป็นความรูด้้านการพฒันานโยบายสาธารณะระดบัพืน้ที	่

แนวคิดวิธีการเชิงระบบ	(System	Approach)	การสื่อสารสาธารณะ	(Media	

Advocacy)	ทีจ่�าเป็นต่อการพฒันานโยบายสาธารณะพฒันาระบบและกลไกจดั

บริการสุขภาพในแต่ละพื้นที่	ที่ส�าคัญความรู้ที่ว่านั้นจะต้องสอดคล้องกับความ

ต้องการของสมาชิกกลุ่ม	โดยมีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้	

ส�าหรับวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ของคณะท�างาน/หน่วยบริการ	 เราจะ

ต้องค�านึงถงึการมส่ีวนร่วมและการฝึกปฏิบตัขิองสมาชกิกลุม่	ทัง้นีค้วรเป็นการ

เสริมความรู้ใหม่บนฐานความรู้เดิมของคณะท�างาน		อีกประการหนึ่งคือวิธีการ

เรียนรู ้เป็นกลุ่มท�าให้ผู ้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียนรู้ซ่ึงกันและกันและ

กระจายความรู้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม	

ขั้นตอนที่ 4	การส่งเสริมการด�าเนินงานของคณะท�างาน	(การท�ากิจกรรมของ

กลุ่ม)

ผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมเป็นคณะท�างาน	มีความพร้อมด้านความรู้เก่ียว

กับการออกแบบจัดท�าโครงการและกิจกรรมแก้ไขปัญหาแล้ว	เราจะกระตุ้นให้

คณะท�างานเร่ิมต้นท�ากิจกรรม	ซึง่เราจะต้องมีความเข้าใจก่อนว่า	การเริม่ต้นท�า

กิจกรรมน้ัน	มักจะมีวัตถุประสงค์เดียว	ลักษณะการท�างานไม่ซ�้าซ้อนเกินไป	

เพราะขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนทีผู่แ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจะได้เรยีนรูก้ารท�างาน

ร่วมกัน	 เพิ่มประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา	และมีโอกาสฝึกด้านการจัดการ

ของการท�างานเป็นกลุ่มหรือคณะท�างาน		

ลักษณะของผู้แทนเครือข่าย	ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีเป็นชนเผ่า	

พ้ืนเมอืง	ผู้ปฏบัิตงิานบางคนในหน่วยงานราชการมกัจะเก็บตวั	เข้าร่วมกจิกรรม

ต่างๆ	 ในฐานะผู้ตามที่ดี	ชอบออกแรงท�างานไม่ชอบแสดงความคิดเห็นในท่ี
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ประชมุ	ประกอบกบัมงีานประจ�าท่ีต้องท�าทกุวนั	ดังนัน้	โอกาสท่ีผูแ้ทนเหล่านีจ้ะ

มโีอกาสพฒันาตนเอง	หรอืแสดงศกัยภาพความเป็นผูน้�ารบัผดิชอบหลกัในการ

ด�าเนินโครงการค่อนข้างน้อย	ด้วยเหตุน้ี	ก่อนเข้าสูข่ัน้ตอนการท�ากิจกรรม	ควรท่ี

จะมกีารเสรมิสร้างศักยภาพให้แก่ผูแ้ทนเหล่าน้ี	โดยจดัอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้อง

กับการพัฒนาระบบและกลไก	 เช่น	แนวคิดทฤษฎีการท�างานเชิงระบบ	และ

นโยบายสาธารณะเป็นต้น	หรอืเรือ่งอืน่ทีจ่�าเป็นต่อการพฒันาระบบและกลไก	ท้ังนี้

ควรเปิดโอกาสให้สมาชกิกลุม่เป็นผูเ้สนอว่าต้องการเรยีนรูเ้ร่ืองอะไรบ้าง	

ในขัน้ตอนการเรียนรูข้องคณะท�างานนัน้		บางครัง้อาจจะมผีูแ้ทนหน่วย

งานทีเ่กีย่วข้องสนใจเข้าร่วมกจิกรรมในช่วงแรกจ�านวนมาก	แต่เมือ่มาถึงขัน้ตอน

การด�าเนินกจิกรรมจรงิ		จะเหลอืผูแ้ทนหน่วยงานทีม่าร่วมกจิกรรมไม่มาก	ด้วย

ข้ออ้างว่าติดภารกิจส่วนตัวบ้าง	มีงานประจ�าที่ต้องท�า	 แต่ไม่ควรวิตกกังวล		

เนื่องจากผู้แทนหน่วยงานเหล่านี้	ส่วนหนึ่งจะรอดูผลงานของเรา	ดูว่ามีความ

จริงจังในการท�างานมากน้อยแค่ไหน	หากเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนยังไม่เคยมี

ผลงานเชงิประจกัษ์มาก่อน	ยิง่จะต้องแสดงฝีมอืสร้างผลการท�างานเชงิประจกัษ์

ให้หน่วยงานราชการหรอืหน่วยบริการยอมรบัก่อน	จากนัน้หน่วยงานรฐัเหล่านี้

จึงจะตัดสินใจได้เอง	ว่าจะเข้าร่วมด�าเนินกิจกรรมหรือไม่	

ดังนั้น	 ในช่วงการเรียนรู้น้ัน	ควรพยายามเชิญชวนให้ผู้บริหารหน่วย

บริการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมด้วย	อย่างน้อยสุดเป็น

ประธานเปิดการฝึกอบรม	หรือเป็นวิทยากรให้การเรียนรู้เป็นระยะจะเป็นการ

ดี	ซึ่งผู้บริหารเหล่านี้	มีความส�าคัญหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท�าโครงการ

พฒันาระบบและกลไกหรอืไม่	และ	ภายหลงัเสรจ็สิน้โครงการแล้วจะน�าแนวคดิ

ดังกล่าวผลักดันสู่ระบบงานปกติขององค์กรหรือไม่	แต่ก็ต้องระวังที่จะไม่ให้ผู้

บริหารเหล่าน้ีมบีทบาทมากจนเกนิไปจนกระทัง่คณะท�างานไม่สะดวกในการท�า

กิจกรรม	แต่หากผู้บริหารเหล่านี้มีความมุ่งมั่นที่จะอยากเป็นสมาชิกกลุ่มและ

ท�างานร่วมกันอย่างจริงจัง	เราอาจพิจารณาเป็นข้อยกเว้นได้	



62

ขั้นตอนที่ 5 ส่งเสริมด�าเนินโครงการน�าร่อง	(โครงการน�าร่องแต่ละพื้นที่)

การน�าร่องโครงการ	หมายถึง	การริเริ่มหรือทดลองท�าไปก่อนด�าเนิน

โครงการจริง	 เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาเร่งด่วนที่เราต้องการแก้ไขปัญหานั้นส�าเร็จ

ได้เป็นจรงิ	เราจงึควรมข้ีอมลูและองค์ความรูเ้พียงพอในการด�าเนนิการออกแบบ

โครงการแก้ไขปัญหาทีม่ปีระสทิธภิาพ	เลอืกวธิหีรอืแนวทางทีเ่หมาะสมถกูต้อง

ในการด�าเนินการแก้ไขปัญหา	จ�าเป็นจะต้องทดลองหรือจัดท�าโครงการน�าร่อง

ด�าเนินการให้เกิดความรู้จริง	ซึ่งเป็นเนื้อหาความรู้ท่ีต้องสร้างทักษะหรือเป็น				

สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน	เช่น	วิธีการพัฒนาแนวคิด	การสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม

ใหม่	การพฒันากลยทุธ์และกระบวนการท�างานทีม่ปีระสทิธิและเกดิประสทิธผิล

ได้จริง	เป็นต้น	

ขัน้ตอนที ่6	การขยายกจิกรรมหรือโครงการเพือ่ตอบสนองแก้ไขปัญหาอืน่

หวัใจส�าคญั/เป้าหมาย	สนบัสนนุให้กลุม่และคณะท�างานมคีวามเข้มแขง็	

และมคีวามต่อเนือ่งกจิกรรมของกลุม่โดยการเสริมคุณภาพแกนน�าหลกัเดมิ	และ

ขยายแกนน�าใหม่	ตลอดจนการเสริมคุณภาพสมาชิกกลุ่ม

การขยายกิจกรรมหรือโครงการฯในระดับพื้นที่	ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ

ของกลุ่มหรือคณะท�างานในแต่ละพ้ืนที่ในการเลือกลักษณะหรือรูปแบบการ

ขยายกิจกรรมสามารถท�าได้ใน	2-3	แนวทาง	คือ	

1.	ขยายกิจกรรมตามแนวตั้ง	คือ	ท�ากิจกรรมเพื่อเสริมกิจกรรมเดิมใน

ลักษณะลงลึกมากขึ้น	 เช่น	การพัฒนากิจกรรมล่ามในโรงพยาบาล	ขยายเป็น

ล่ามชุมชนที่เป็น	อสม.เชี่ยวชาญ	ล่ามแปลทางโทรศัพท์มือถือโดยผ่านแอพลิ

เคชั่น	(Application)	เป็นต้น	

2.	ขยายกิจกรรมตามแนวนอน	คือ	การน�าผลของการท�ากิจกรรมใน				

รูปแบบเดิมขยายผลสู่พ้ืนที่อื่นในอ�าเภอเดียวกันให้ครอบคลุ่มพื้นท่ีและจ�านวน

กลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มขึ้น	หรือบางพื้นที่อาจจะใช้วิธีการแตกกิจกรรมเดิม	 เช่น	

กจิกรรมเดมิเรือ่ง	“ล่ามในโรงพยาบาล”	ขยายกจิกรรมเป็น	“พฒันาระบบฐาน

ข้อมูลการลงทะเบียนใช้สิทธิ”	การส่งเสริมป้องกันและการควบคุมโรค	เป็นต้น
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3.	ยกระดับเป้าหมายการท�างานในระดับนโยบาย	 โดยให้กระทรวง

สาธารณสุขมีนโยบายให้ล่ามชุมชนเป็นกลไกหนึ่งของการจัดบริการสุขภาพใน

หน่วยบริการ

ดังนั้น	การส่งเสริมการขยายกิจกรรมของกลุ่มหรือคณะท�างานนั้น	เพื่อ

แก้ไขปัญหาอื่นๆ	การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเพื่อยังประโยชน์ให้แก่

กลุ่มผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	และกลุ่มที่มีสัญชาติไทยใช้สิทธิในระบบหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ	(UC)

ขั้นตอนที่ 7	การสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหาสิทธิสุขภาพ		

หัวใจส�าคัญ	สนับสนุนให้กลุ่มหรือคณะท�างานพื้นที่สร้างเครือข่ายกับ

กลุม่หรอืหน่วยบริการต่างๆ	ทัง้ในระดับพืน้ทีจั่งหวดัเดยีวกันและระหว่างจังหวดั	

เพื่อเสริมพลังแก้ไขปัญหาที่ใหญ่กว่าที่ไม่สามารถแก้ไขได้เพียงล�าพัง	

การสร้างเครอืข่ายแก้ไขปัญหาสทิธสิขุภาพ	หมายถึงการรวมตวัของกลุม่

ต่างๆ	หรือหน่วยบริการที่มีการประสานหรือท�างานอย่างต่อเนื่อง	มีระยะเวลา

นานพอควร	มวีตัถปุระสงค์หรอืเพิม่เติมวตัถปุระสงค์ใหม่ได้	ทัง้นีก้ารรวมตวัของ

กลุม่เป็นการเจรญิเตบิโตและเสรมิพลงัแก้ไขปัญหาต่างๆ	หรอืด�าเนนิกจิกรรมที่

เป็นประโยชน์แก่กลุ่มผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ

เครือข่ายในที่นี้แบ่งได้เป็น	2	ระดับ	คือ	เครือข่ายบริการสุขภาพระดับ

พื้นที่ภายในจังหวัดเดียวกัน	และเครือข่ายบริการสุขภาพระหว่างจังหวัด	โดยมี

ประเด็น	 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่อยากแก้ไขปัญหาร่วมกันมาท�างานใน

ลกัษณะเครอืข่ายจงึจะแก้ไขปัญหาส�าเรจ็	การประสานงานหรอืการท�างานร่วม

กัน	อาจอยู่ในรูปข้อตกลงการท�างานหรือบันทึกความเข้าใจ	 (Memorandum	

of	understanding-MOU)	ในรูปของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาระดับจังหวัด	

มีสาธารณสุขจังหวัดเป็นแม่ข่ายหลักด�าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพ		
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	 	 เป้าหมายการสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหาสิทธิสุขภาพ	

	 	 ซึ่งอาจแบ่งออกได้	3	ประการ	คือ		

ประการที่หนึ่ง					 การรวมตวัเป็นเครอืข่ายเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นเรือ่ง

ใดเรื่องหนึ่ง

ประการที่สอง	 การรวมตวัเป็นเครอืข่ายเพือ่ท�ากจิกรรมใดกจิกรรมหนึง่

ประการที่สาม	 การรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการ

ปัญหาร่วมกัน

ขั้นตอนที่ 8 การติดตามประเมินผลภายใน	(Internal	Evaluation)	

ระบบการติดตามประเมินผลภายใน	 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส�าคัญใน

กระบวนการพัฒนาระบบและกลไกควรให้คณะท�างานในแต่ละพื้นที่ระบุไว้ใน

โครงการ	ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการท�างานสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย	

ทีส่�าคญัท�าให้สมาชกิกลุม่หรอืคณะท�างาน	เกดิการเรยีนรูแ้ละยกระดบัคณุภาพ

ผลงานได้	ดงัน้ันภารกจิส�าคัญของโครงการฯ	คอืท�าอย่างไรจะท�าให้คณะท�างาน

หรือกลุ่มเห็นประโยชน์คุณค่าการประเมินผลภายใน	ท�าหน้าที่จัดหาวิทยากร

เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมเพิ่มเติม	ให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด	

วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินภายใน

1.	เพ่ือสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมในการท�างานระหว่างโครงการกบัภาค	ีใน

การจัดท�าแผนการประเมินติดตามภายในที่ชัดเจน	เหมาะสม	และด�าเนิน

การได้จริง

2.	เพือ่วเิคราะห์	สงัเคราะห์	ความก้าวหน้า	เงือ่นไข	ข้อจ�ากดั	รวมถงึบทเรยีน

การด�าเนินงานในภาพรวมในแต่ละงวดงาน	น�าเสนอต่อคณะท�างานโครง

การฯ	เม่ือส้ินสดุการด�าเนนิรายปี	และสิน้สดุการระยะเวลาการด�าเนนิงาน	

กรอบการประเมินผลภายใน 

มีเป้าหมาย	 :	องค์กรภาคีมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นในเรื่องการบริหารจัดการ

โครงการ	แผนงานและกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด�าเนินงานให้เกิดผล
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สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายผลลัพธ์ที่ก�าหนดไว้ในแต่ละระดับโดยการมีส่วนร่วมจาก

ภาคีต่างๆ	 ในการพัฒนาออกแบบกระบวนการ	 เครื่องมือ	กลไกท่ีเอื้อในการ

ติดตามประเมินผล	และเสริมศักยภาพให้ภาคีความร่วมมือหลัก	

การประเมินผล	จะใช้เครื่องมือประเมินผลแบบผสมผสานหรือแบบ		

บูรณาการก็ได้	การประเมินผลภายในประกอบด้วย	3	ช่วงคือ	ประเมินต้นน�้า	

(ก่อนตัดสินใจท�าโครงการ)	การประเมินกลางน�้า	 (ระหว่างด�าเนินงาน)	และ

ประเมินปลายน�้า	(เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ)	อธิบายพอสังเขป	ได้ดังนี้	

	Â การประเมินต้นน�้า	อาจจะใช้วิธีการเยี่ยมเยียนองค์กรเพื่อนบ้านเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้	หรือศึกษาจากปฏิบัติการที่ดี	(Best	practice)	การใช้	

SWOT	Analysis	 เพ่ือการวิเคราะห์และก�าหนดยุทธศาสตร์และจัดท�า

โครงการ	และใช้เคร่ืองมือ	Star	Model	 ในการประเมินและปรับปรุง

คุณภาพข้อเสนอโครงการ	

	Â การประเมินกลางน�้า	ใช้เครื่องมือสนทนากลุ่ม	(Focus	group)	โดยมี

แนวค�าถามปลายเปิดในการต้ังประเด็นสนทนา	การเรียนรู้หลังปฏิบัต	ิ

(After	Action	Review	:	AAR)	เฉพาะกิจกรรมที่ส�าคัญ	และในใช้เครื่อง

มือ	Mid-Year	Review	 เพื่อสรุปบทเรียน	จัดท�าข้อเสนอแนะ	จัดปรับ	

กลยุทธ์การด�าเนินงานของโครงการ	

	Â การประเมนิช่วงปลายน�า้		จะใช้การถอดบทเรยีนจากการประเมนิแบบ

เสริมพลัง	 (Empowerment	Evaluation)	 เพื่อพัฒนาความสามารถใน

การบรรลุเป้าหมายที่ดีขึ้น	หมายถึงการจัดท�าข้อเสนอแนะทิศทางการ

ด�าเนินงานที่ดีและสามารถยกระดับคุณภาพผลงานในระยะต่อไป		

การสื่อสารประเมินผล	 (Feedback	 forum)	จะผ่านช่อง	การประชุม

ประจ�าไตรมาสเพื่อน�าเสนอรายงาน	ประชุมรายงวดหรือประชุมกลางปี	(Mid-

Year	Review)	ประชุมคณะท�างานหรือคณะกรรมการโครงการฯ	และการน�า

เสนอรายงานงวดกับคณะกรรมการก�ากับทิศทางฯ	
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ผู้รับผิดชอบประเมินผลภายใน	ให้สมาชิกคณะท�างาน	เลือกจากคนที่มี

ความพร้อมและประสบการณ์ด้านงานวจิยัหรอืการประเมนิผลมาก่อน	หรอืแต่ง

ตั้งคณะท�างานติดตามประเมินผลขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อท�าหน้าท่ีได้	ประเมินผล

ภายในได้	ภารกิจส�าคัญคือ	ท�าหน้าท่ีประเมินโครงการตลอดช่วงเวลาของ

โครงการ	ท�าหน้าท่ีสือ่สารผลการประเมินและจัดท�าข้อเสนอให้แก่กลุม่หรอืคณะ

ท�างานสม�่าเสมอเพื่อให้สามารถเท่าทันสถานการณ์และปรับปรุงแผนงานและ

กลยทุธ์การท�างานได้ทนั	ถอดบทเรยีนการด�าเนนิงานโครงการและพัฒนาเสรมิ

ศกัยภาพคนท�างานและเจ้าหน้าทีข่องภาคเีครือข่าย	(เฉพาะสมรรถนะทีจ่�าเป็น)

สรุป	การพัฒนาระบบและกลไกจัดบริการสุขภาพในระดับพื้นที่นั้น	เรา

สามารถเริม่ต้นทีข่ัน้ตอนใดกไ็ด้ขึน้อยูก่บัความพร้อมด้านต้นทนุการท�างานของ

กลุ่มหรือคณะท�างานในแต่ละพื้นที่	เนื่องจากเชื่อว่า	ในแต่ละพื้นที่ไม่ได้เพิ่งเริ่ม

ต้นท�างานใหม่	แต่เคยผ่านประสบการณ์ท�างานรูปแบบต่างๆ	มาก่อน	ดังนั้นจึง

ขึ้นอยู่กับบริบทพื้นที่และวิจารณญาณของกลุ่มหรือคณะท�างาน	

รูปธรรมการพัฒนาระบบและกลไกการจัดบริการสุขภาพที่เอื้อต่อ   

การเข้าถึงสิทธิบริการสุขภาพของกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลท่ีประสบ  

ความส�าเร็จ

1. ระบบและกลไกการจัดบริการสุขภาพท่ีเอื้อต่อการเข้าถึงสิทธิบริการ

สุขภาพกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลของจังหวัดเชียงราย 

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเดียวที่ด�าเนินงานประสบผลส�าเร็จในการ

ทดลองพัฒนาระบบและไกจัดบริการสุขภาพระดับพื้นที่	ซึ่งเกิดจากด�าเนินงาน

ร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคมได้แก่มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์

(พชช.)	และมลูนิธพิฒันาชมุชนและเขตภเูขา	(พชภ.)	ร่วมกบัสาธารณสขุจงัหวดั

เชียงราย	 (สสจ.)	ระหว่างปี	พ.ศ.2557-2559	โดยมีสสจ.เชียงราย	ท�าหน้าท่ี

อ�านวยการและสนับสนุนการด�าเนินงาน	 เช่น	มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

อ�านวยการพฒันาระบบและกลไกจังหวดัและก�ากบัการท�างาน	และคณะท�างาน

ระดับพื้นที่	ประกอบด้วย	ผู้แทนกรรมการก�าหนดแนวทางปฏิบัติตามมติคณะ
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รฐัมนตร	ี23	มนีาคม	พ.ศ.	2553	นายววิฒัน์	ตามี	่และคณุเตอืนใจ	ดเีทศน์	อดตี

วุฒิสมาชิก	และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เป็นที่ปรึกษา	กรรมการรอง

นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัเป็นประธาน	มผีูแ้ทนองค์กรพฒันาเอกชน	ผูแ้ทน

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน	ผู้แทนเครือข่ายผู้มีปัญหา

สถานะบุคคล	และผู้แทนโรงพยาบาลเป็นกรรมการ	
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แผนภาพ
ที่ 7 กระบวนการพ

ัฒ
นากลไกการจัดบริการสุขภาพ

ในจังหวัดเชียงราย
         ที่มา : ณ

ภัทร ประภาสุชาติ, 2559

ผู้มีปัญ
หาสถานะบุคคล

คณ
ะท�างาน

จังหวัดเพ
ื่อพ

ัฒ
นา

ระบบและกลไกฯ

ล่ามชุมชน

หน่วยบริการสาธารณ
สุข

ในพ
ื้นที่น�าร่อง 3 อ�าเภอ

ศูนย์ประสานงานฯ
-	ก�าหนดคุณ

สมบัติออกแบบกระบวนการ

สรรหาและคัดสรร

-	จัดท�าหลักสูตร	+	พัฒ
นาล่ามชุมชน	

(ทฤษฎี	5	วัน	ปฏิบัติ	21	วัน)

-	ติดตามการปฏิบัติงานของล่ามชุมชนใน

โรงพยาบาล

-	(สสจ.)	หนังสือส่งตัวล่ามชุมชนปฎิบัติ

งานในหน่วยบริการน�าร่องฯ

-	ประสานงานและส่งตัวล่ามชุมชน

ประกาศรับสมัครและดำาเนินการสรรหาผู้เข้ารับ

การอบรม, ดูแลและเป็นพี่เลี้ยงล่ามในชุมชน, 

ร่วมติดตามการปฎิบัติงานของล่ามใน รพ.

รณ
รงค์ให้ข้อมูลความรู้ บริการให้คำาปรึกษาแนะนำาเรื่องสิทธิิ บริการสุขภาพ 

การเข้าถึงสิทธิและบริการ,จัดกิจกรรมให้ความรู้ “กฎหมายเคลื่อนที่” และ

ความรู้เกี่ยวกับสิทธิต่างๆ 

ผู้ที่มีปัญ
หาสถานะบุคคลสามารถ

เข้าถึงสิทธิและบริการสุขภาพ

ตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณ
ะทำางานจังหวัดฯ

ให้บริการตามระบบ

บริการสุขภาพ
จัดระบบพี่เลี้ยงดูแลให้คำาแนะนำา

การทำางาน

ปฏิบัติบัติงานในชุมชนของตนเองให้ความรู้และคำาปรึกษาแนะนำา

เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านสสุขภาพฯ การเตรียมเอกสารหลักฐาน 

การลงทะเบียนสิทธิ การใช้สิทธิ ฯลฯ

• นำาผู้ที่มีปัญ
หาสถานะฯ ไปรับบริการ ณ

 หน่วยบริการสุขภาพใน

พื้นที่ ตามการร้องขอ

• เข้าร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิต่างๆ 

แก่กลุ่มเป้าหมาย

ฝึกปฏิบัติงาน 21 วัน (รพ.สต.) และปฏิบัติงานจริง 6 เดือน (รพช.) อำานวยความสะดวก

ในการสื่อสารระหว่างผู้รับบริการ (ผู้ที่มีปัญ
หาสถานะฯ และผู้ให้บริการ (หน่วยบริการ

สาธารณ
สุข) ช่วยเหลืออำานวยความสะดวกในการให้บริการของผู้ให้บริการ ณ

 จุดต่างๆ 

(O
PD,IPD,งานประกัน,งานส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ)
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การด�าเนินงานในทางปฏิบัติ	คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกฯ										
คดัเลอืกพ้ืนทีน่�าร่องด�าเนนิงานขึน้มา	3	อ�าเภอทีม่จี�านวนกลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบุคคล
อาศยัอยูห่นาแน่น	คอื	โรงพยาบาลแม่จนั	โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงและโรงพยาบาล
แม่สาย	จากนัน้แต่งตัง้คณะท�างานพฒันาระบบและกลไกระดบัพืน้ทีใ่นแต่ละอ�าเภอ
ขึน้มาท�าหน้าทีด่�าเนนิงานพฒันาระบบและกลไก	ซึง่ท้ังสามโรงพยาบาลได้ตดัสนิใจ
น�าร่องโครงการร่วมกัน	คอื	พฒันาล่ามชมุชนในโรงพยาบาล	จ�านวน	30	คน	เพือ่มา
ช่วยท�าหน้าทีแ่ปลภาษาและการสือ่สารข้อมลูต่างๆ	เนือ่งจากมองว่ามคีวามจ�าเป็น
เร่งด่วน	แต่ละโรงพยาบาลยงัได้มกีารปรบัปรงุระบบบรกิารสขุภาพ	 เช่น	ระบบ
ประชาสมัพนัธ์	ระบบคดักรองคนไข้	การเข้ารบับรกิารและการจ่ายยา	มกีารพฒันา
ปรบัปรงุระบบการลงทะเบยีนใช้สทิธขิองกลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบคุคล	มกีารจดัปรบั
ทศันคตขิองเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร	เป็นต้น	ภายหลงัจากเสร็จสิน้โครงการทดลอง
ด�าเนนิการพฒันาระบบและกลไกจัดบรกิารสขุภาพ	พบว่า	สาธารณสขุจงัหวดั
เชียงราย	 (สสจ.)ได้ขยายผลการพัฒนาล่ามชุมชน	ด้วยการพัฒนาต่อยอดจาก						
อาสาสมคัรสาธารณสขุ	(อสม.)	ประมาณ	200	กว่าคน	ครอบคลมุทกุอ�าเภอทีม่ี						
ชนเผ่าพืน้เมอืงและกลุม่ชาตพินัธุอ์าศยัอยู	่ ระหว่างปี	พ.ศ.2559-2560	โดยได้รบั			
การสนบัสนนุงบประมาณด�าเนนิงานจากกระทรวงสาธารณสขุ	ประมาณ	2	ล้านบาท
(สองล้านบาทถ้วน)	ปัจจบุนัโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงและโรงพยาบาลแม่สายยงัมกีลไก
ล่ามชมุชน	ทีเ่รยีกว่า	ล่ามต่างประเทศประจ�าโรงพยาบาล	เพือ่ให้เป็นกลไกหนึง่ของ
การจดับรกิารสขุภาพ			

ผลส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้
1.	สสจ.จงัหวดัเชยีงรายได้มกีารปรบัปรงุระบบและเผยแพร่ข้อมลูและการ

ประชาสมัพนัธ์	ส่งผลเพิม่จ�านวนประชากรเป้าหมายมาลงทะเบียนใช้สทิธมิากข้ึน
จากเดมิก่อนปี	พ.ศ.2556	ผูม้าลงทะเบยีนใช้สทิธมิเีพยีง	10,000	กว่าคนเพิม่ข้ึนเป็น	
3	หมืน่กว่าคนตัง้แต่ปี	พ.ศ.2557	เป็นต้นมา	

2.	เกดิรูปแบบ	(Model)	อาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชน	(อสม.)	เชีย่วชาญ
ด้านสถานะบุคคลท�าหน้าที่บริการในชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์
ประมาณ	200	คน	
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แผนภาพ
ที่ 8 ระบบการเผยแพ

ร่ข้อมูลและการประชาสัมพั
นธ์ระบบการ  

   

 
      จัดบริการสุขภาพ

ในพ
ื้นที่จังหวัดเชียงราย      ที่มา: ณ

ภัทร ประภาสุชาติ, 2559

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนสิทธิ

ประชุมให้ความรู้
ประชุมให้ความรู้

ผู้มีปัญ
หาสถานะบุคคล

ส่วนกลางจัดท�าสื่อ,สิ่งพ
ิมพ

์

เผยแพ
ร่ เช่น แผ่นพ

ับ

ส�านักงานสาธารณ
สุขจังหวัด

จัดสื่อท�าเพ
ิ่มเติมเพ

ื่อให้

เพ
ียงพ

อกับหน่วยบริการ

หน่วยบริการจัดท�าสื่อเพิ่
มเติม

ให้เหมาะสมกับบริบท

ของพื้
นที่

รพ
.สต. ด�าเนินการเผยแพ

ร่ที่

หน่วยบริการบางส่วน อีกส่วน

หนึ่งแจกจ่ายไปยังชุมชน

แกนน�าชุมชน / ผู้น�าชุมชน

อสม.ติดตั้งไว้ที่

ศูนย์กลางชุมชน

จัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่องสิทธิและการเข้าถึงบริการในชุมชนแบบบูรณ
าการกับประเด็นเหรือกิจกรรมอื่นๆ	โดยไม่แยกกลุ่ม	

เช่น	ในการประชุมก�านันผู้ใหญ
่บ้าน	ประชุม	อสม.	ประชุมผู้น�าชุมชนหรือการประชุมอื่นๆ	ในหมูบ้าน	เป็นต้น	(ใช้งบหมวดส่งสริม)

ไลน์กลุ่ม

จดหมายอิเล็กทรอนิก
เผยแพ

ร่ผ่าน

วิทยุชุมชน
ส่ง

ส่ง
ส่ง

แจกจ่าย



3.	ทศันคตขิองเจ้าหน้าทีห่น่วยบรกิาร	เช่น	โรงพยาบาลอ�าเภอ	โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 (รพ.สต.)	มีทัศนคติที่ดี	ลดอคติทางชาติพันธุ์ในการให้						
บรกิาร	ประชากรเป้าหมายมาใช้สทิธบิรกิารสขุภาพมากข้ึน	เป็นต้น

4.	มีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานที่เป็นระบบมาก

ขึ้น	โดยมีการปรับปรุงจากระบบเดิมที่มีอยู่	คือมีการประเมินผลเป็นล�าดับตาม

สายบังคับบัญชา	โดยมีรส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายท�าหน้าที่ในการ

ติดตามสนับสนุนและประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยบริการ	ตามกรอบ

ระยะเวลา	และ	คปสอ.	 (รพช.และ	สสอ.)	 ในพ้ืนท่ีด�าเนินการนิเทศติดตาม

ประเมนิผล	รพ.สต.ในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ	ส�าหรบัรปูแบบการตดิตามประเมนิผล

น้ัน	ใช้วิธีการผสมผสานระหว่างลงพืน้ที	่การพจิารณาจากรายงานผลการด�าเนนิ

งานที่หน่วยบริการจัดส่งให้
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แผนภาพ
ที่ 9 ระบบการติดตามประเมินผลของระบบบริการ      ที่มา : ณ

ภัทร ประภาสุชาติ, 2559
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ติดตามเป็นครั้งคราว
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ภายหลังสิ้นสุดโครงการฯที่จังหวัดเชียงราย	มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อย

และชาติพันธ ์ุ 	 ได ้เชิญนักวิชาการนอกพื้นที่ 	 (ดร.ณภัทร	 ประภาสุชาต	ิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	วิทยาเขตศาลายา)	มาช่วยถอด

บทเรียนการด�าเนินงานพัฒนาระบบและกลไกจังหวัดเชียงราย	และได้น�าองค์

ความรู้ประสบการณ์ดังกล่าวไปขยายผลด�าเนินงานในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างปี	พ.ศ.2559-2561	ปรากฏว่าการพัฒนาระบบและกลไกระดับจังหวัด	

ไม่ประสบผลส�าเร็จ	สาเหตุเกิดจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดขนาดใหญ่	มี

หลายอ�าเภอ	ประชากรเป้าหมายอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก	ต้องใช้ทรัพยากร	

ก�าลงัคนจ�านวนมาก	นอกจากนี	้สสจ.เชยีงใหม่มภีารกจิรบัผดิชอบค่อนข้างมาก	

จงึไม่สามารถด�าเนินงานระดับจังหวดัได้	เสนอให้ทดลองด�าเนนิงานพฒันาระบบ

และกลไกในระดับพื้นที่	โดย	สสจ.เชียงใหม่จะให้การสนับสนุนในการประสาน

งานหน่วยบริการในพื้นที่เพื่อให้ความร่วมมือ

มลูนธิพิฒันาชนกลุม่น้อยและชาติพนัธุ	์จึงได้น�ารปูแบบ	(Model)	พฒันา

ระบบและกลไกระดับจังหวัดไปทดลองด�าเนินงานระดับพื้นท่ีโดยน�าร่องพื้นที่

อ�าเภอฝาง	อ�าเภอเชียงดาว	และอ�าเภอแม่อาย	โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชนใน

พื้นที่	 (ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนในกลุ่มชาติพันธุ์

เชียงใหม่)	ท�าหน้าที่ประสานงานและบริหารจัดการให้	ข้อจ�ากัดส�าหรับองค์กร

พัฒนาเอกชนในระดับพื้นที่คือ	แนวคิดการขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่หรือ

การท�างานเชิงระบบเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่และไม่มีประสบการณ์	ตอนเริ่มต้น

จึงขับเคล่ือนงานไปได้ช้า	 เริ่มจากลองผิดลองถูกเรียนรู้ร่วมกัน	ท�าไปปรับไป	

ระหว่างนั้นมูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์	 ได้สรรหานักพัฒนาและ					

นักวิชาการจากภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ท�างานเชิงระบบมาช่วย

สนับสนุนการท�างานและช่วยจัดกระบวนการอย่างต่อเนื่อง	นอกจากนั้นยังได้

พัฒนาคู่มือ	“การพัฒนาระบบและกลไกจัดบริการสุขภาพระดับพ้ืนท่ี” เพื่อ

สนับสนุนการด�าเนินงานในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วย

ระหว่างปี	พ.ศ.2562-2564	มลูนธิพิฒันาชนกลุม่น้อยและชาตพินัธุ	์(พชช.)	

ได้ด�าเนินงานพัฒนาต่อเนื่องจากโครงการในระยะที่หนึ่ง	 (ปี	พ.ศ.2559-2561)	
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โดยเน้นด�าเนินงานในพ้ืนที่อ�าเภอฝางและอ�าเภอแม่อาย	 สืบเนื่องจาก
สาธารณสุขอ�าเภอฝาง	(สสอ.ฝาง)	และโรงพยาบาลอ�าเภอแม่อายมีความสนใจ
และให้ความร่วมมือค่อนข้างดี	และได้ขยายผลการพัฒนาระบบและกลไกจัด
บริการสุขภาพไปสูพ่ืน้ทีโ่รงพยาบาลอ�าเภอปางมะผ้า	จงัหวดัแม่ฮ่องสอน	เพราะ	
มีองค์กรภาคีหลายองค์กรร่วมด�าเนินงานในลักษณะบูรณาการโครงการฯ	
นอกจากน้ันผูอ้�านวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า	ยงัได้ช่วยท�าหน้าทีเ่ป็นเจ้าภาพ
หลักในการด�าเนินโครงการให้				

2. ระบบและกลไกจัดบริการสุขภาพกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลในระดับ
พื้นที่อ�าเภอปางมะผ้า (โรงพยาบาลปางมะผ้า)

ในระหว่างปี	พ.ศ.2562-	2564	มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์
(พชช.)	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด�าเนินงานจากส�านักสนับสนุนสุขภาวะ
ประชากรกลุ่มเฉพาะ	 (ส�านัก	9)	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ	(สสส.)	เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายเรือ่งสทิธขิัน้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุในกลุม่
เด็กนักเรียนรหัส	G	และขยายผลน�าร่องด�าเนินโครงการพัฒนาระบบและกลไก
จัดบริการสุขภาพในพื้นท่ีอ�าเภอปางมะผ้า	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ลักษณะบูรณา
การโครงการกับโครงการต่างๆ	ที่ได้ด�าเนินงานพัฒนาสุขภาวะอยู่แล้วในพื้นที	่
เช่น	โครงการพัฒนาสขุภาวะสตรีชาติพันธุ	์คณะสาธารณสขุศาสตร์	มหาวทิยาลยั
มหิดล	ด�าเนินงานโดย	ดร.รณภูมิ	สามัคคีคารมย์	 โครงการพัฒนาระบบและ
บริการของโรงพยาบาลปางมะผ้า	 และภาคีเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนที่
ท�างานด้านสถานะบุคคล	เป็นต้น	

ในทางปฏิบัติและการบริหารจัดการ	มีผู้อ�านวยการโรงพยาบาลปาง				
มะผ้า	ร่วมกับนักวิชาการอิสระองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นท่ีอ�าเภอปางมะผ้า
(นายวิสุทธิ์	 เหล็กสมบูรณ์)	 เป็นแกนหลักในการด�าเนินงานขับเคลื่อนพัฒนา
ระบบและกลไกและเชื่อม	(ภาษาชาวบ้านเรียกเสียบปลั๊ก)	การท�างานกับคณะ
กรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ�าเภอ	(พชอ.)	ปางมะผ้า	นายอ�าเภอได้แต่ง
ตัง้คณะท�างานขึน้มาชดุหนึง่มชีือ่ว่า	“คณะท�างานพฒันากลไกการเข้าถึงบรกิาร
สุขภาพและเสริมสุขภาวะผู้หญงิชาตพินัธุ”์	มอีงค์ประกอบ	คอื	นายววัิฒน์	ตามี่	
ดร.รณภมู	ิสามคัคคีารมย์	อาจารย์คณะสาธารณสขุศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล	
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เป็นทีป่รึกษาคณะท�างานฯ	โดยม	ีนพ.สพุฒัน์	ใจงาม	ผอ.รพ.ปางมะผ้าเป็นประธาน	
ผูแ้ทนองค์กรพฒันาเอกชนในพืน้ที	่สาธารณสขุอ�าเภอปางมะผ้า	สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลสบป่องและผูแ้ทนหน่วยงานอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้องเป็นกรรมการ	มี
บทบาทหน้าทีค่อื	พฒันาศักยภาพบคุลากรด้านสขุภาพและระบบบรกิารทางการ
แพทย์ทีเ่ป็นมิตรต่อสตรีชาติพันธุ	์และประสานสร้างความร่วมมอืกับหน่วยงานรฐั
ทกุภาคส่วนและภาคประชาชนเพ่ือขับเคลือ่นนโยบายระดบัพ้ืนท่ี

ผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้น	 มีล่ามชุมชนที่ผ่านกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพให้เป็นล่ามโรงพยาบาลและนักสื่อสารชุมชนกว่า	40	คนครอบคลุม
เกือบทุกต�าบล	ระบบบริการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาปรับปรุงท่ีเป็น				
มติรต่อกลุม่ชาตพินัธุแ์ละสตรชีาติพนัธุ	์มรีะบบแพทย์เคลือ่นที	่(ระบบ	Mobile)	
การให้ค�าปรึกษาและตรวจรักษาในชุมชนต่างๆ	พัฒนาปรับปรุงระบบการลง
ทะเบียนใช้สิทธิจนมีการลงทะเบียนใช้สิทธิเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์	โครงการฯ	ยัง
มีความร่วมมือกับอ�าเภอปางมะผ้าในการจดทะเบียนการเกิด	One	Stop	Ser-
vice	และการส�ารวจจัดท�าทะเบียนราษฎร์ให้แก่เด็กนักเรียนรหัส	G	ท�าให้ผู้มี
สิทธิรับบริการสิทธิขั้นพื้นฐานในกองทุนคืนสิทธิเพ่ิมข้ึน	 ท่ีน่าสนใจคือ	มีล่าม
ชุมชนในโครงการฯ	ได้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน	(อสม.)	ดีเด่นระดับ
จังหวัด	 และได้เข้าไปช่วยเป็นล่ามภาษาในศาลเยาวชนและเด็กจังหวัด
แม่ฮ่องสอนด้วย

3. การพัฒนาศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนในกลุ่ม
ชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

ความเป็นมา	ศนูย์ประสานงานหลกัประกนัสขุภาพ	ถกูพฒันาขึน้มาโดย
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีสองรูปแบบ	คือ	1)ศูนย์บริการหลัก
ประกันสุขภาพในโรงพยาบาล	เริ่มพัฒนาในปี	พ.ศ.2549	และในปี	พ.ศ.2552	
เพิม่ขึน้เป็น	800	แห่งทัว่ประเทศ	และ	2)ศนูย์ประสานงานหลกัประกนัสขุภาพ
ภาคประชาชน	จัดตั้งโดยเครือข่ายกลุ่มรักหลักประกันสุขภาพ	สนับสนุนจัดตั้ง
ขึ้นโดยส�านักสนับสนุนการมีส่วนร่วม	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ
(สปสช.)	ในปี	พ.ศ.2547	
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การจัดตั้งศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนในกลุ ่ม
ชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองประยุกต์มาจากแนวคิดและรูปแบบศูนย์ประสาน
งานหลกัประกนัสขุภาพท้ังสองรปูแบบดังกล่าว	โดยท�างานร่วมกบัภาคเีครอืข่าย
กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพและส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.)	จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งริเริ่ม	 เพียงแต่ได้มีการจัดปรับหรือประยุกต์ให้
สอดคล้องกับบริบทชนเผ่าพื้นเมืองและชาติพันธุ์และพื้นที่ด�าเนินงาน	 ศูนย์
ประสานงานมีภารกิจหลัก	 เช่น	การประชาสัมพันธ์ระบบหลักประกันสุขภาพ	
มตคิณะรัฐมนตรี	ระเบยีบ	ประกาศต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัสทิธแิละบริการสขุภาพ	
ท�าหน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษา	และการส่งต่อการให้ค�าปรกึษาหรอืช่วยเหลอืกรณฉีกุเฉนิ	
โดยมีล่ามชุมชนเป็นกลไกหลักในการจัดบริการสุขภาพ	และเป็นกลไกร่วม						
ขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่	 ดังนั้น	มีกลุ่มเป้าหมายด�าเนินงาน	มีทั้งคนที่มี

สัญชาติและคนไร้สัญชาติ		

ผลการด�าเนินงาน	นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.2556	จนถึงปี	พ.ศ.2559	องค์กร
พัฒนาเอกชนและแกนน�าที่ผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพในเรื่องการจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ	มีจ�านวนกว่า	30	คน	จากภาคใต้	ภาค
ตะวันตก	และส่วนใหญ่อยู่ใน	3	จังหวัดภาคเหนือ	คือ	เชียงราย	เชียงใหม่และ
แม่ฮ่องสอน	และได้สนับสนุนจัดตั้งศูนย์ประสานงานภาคประชาชนในกลุ่มผู้มี
ปัญหาสถานะบุคคลไปแล้วไม่ต�่ากว่า	15	ศูนย์	และมี	2	ศูนย์	ที่ได้รับการพัฒนา
ยกระดับเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา	
50(5)	พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.2545	และได้รับงบ
ประมาณสนับสนุน	จากส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	คือ	
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน	50(5)	ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
ชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่		และหน่วยรับเรื่องร้องเรียน	50(5)	องค์กรเครือข่าย

พัฒนานานาเผ่าลุ่มน�้าฝาง	

4. การพัฒนาล่ามชุมชน 

ความเป็นมา	ล่ามชุมชนเป็นนวัตกรรมใหม่	 ริเร่ิมด�าเนินการร่วมกับ		

เครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง	 (คชส.)	 ในระหว่างปี	พ.ศ.2554-2556	
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และได้ยกระดับพัฒนาแนวคิดและรูปแบบอย่างเป็นระบบ	ระหว่างปี	พ.ศ.	

2557-2559	ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและหน่วยบริการในพื้นที่	โดย

ได้พัฒนาล่ามชุมชนในโรงพยาบาล	และล่ามอาสาสมัครสาธารณสุข	 (อสม.)

เชี่ยวชาญในกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคล	 เป้าหมาย	คือ	ผลักดันให้เป็นกลไก	

หนึ่งของการจัดบริการสุขภาพ	ซึ่งมี	 อสม.และแกนน�าชนเผ่าพื้นเมืองท่ีผ่าน

กระบวนการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพไปแล้วประมาณ	200	กว่าคน	ครอบคลมุ

พืน้ท่ีซึง่มชีนเผ่าพืน้เมอืงและมกืลุม่ชาตพินัธุอ์าศยัอยูเ่ป็นส่วนใหญ่	และต่อมามี

การพัฒนาล่ามชุมชนในสตรีชาติพันธุ์	 และนักส่ือสารชุมชนโดยคณะท�างาน

พฒันาระบบกลไกอ�าเภอปางมะผ้า	และมกีารพฒันา	(ร่าง)	หลกัสตูรล่ามชมุชน

(Package)	ประกอบด้วยหลักสูตร	สื่อ	วิทยากร	หลักสูตรการพัฒนาล่ามนี้	ยัง

ไม่ได้พัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์	แต่สามารถน�าแนวคิดและ	(ร่าง)	หลักสูตรดัง

กล่าว	ไปต่อยอดหรือขยายผลการด�าเนินงานในพื้นที่อื่นต่อไปได้	

ในช่วง 10 ปีมานี้โครงการได้พัฒนาให้เกิดระบบและกลไกขับเคลื่อน

นโยบายระดบัพ้ืนท่ีไปแล้วมากน้อยเพยีงใด มีสิง่ดีๆ  ทีเ่กดิขึน้และข้อท้าทาย

อย่างไร

1. ผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้น	สรุปได้ดังนี้	:	เกิดรูปแบบ	(Model)	ระบบและ

กลไกขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ไปหลายรูปแบบ	เช่น	การพัฒนาระบบและ

กลไกระดับจังหวัด	1	แห่ง	(เชียงราย)	เกิดระบบและกลไกระดับพื้นที่(อ�าเภอ)	

ใน	6	อ�าเภอ	คืออ�าเภอแม่จัน	อ�าเภอแม่ฟ้าหลวงและอ�าเภอแม่สาย	 จังหวัด

เชียงราย	อ�าเภอฝาง	และอ�าเภอแม่อาย	จังหวัดเชียงใหม่	และอ�าเภอปางมะผ้า	

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน	เกดิศนูย์ประสานงานหลกัประกันสขุภาพประชาชนในกลุม่

ชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมืองประมาณ	15	ศูนย์	และมี	2	ศูนย์ฯ	 ท่ีได้รับการ

พัฒนายกระดับเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตาม

มาตรา	50(5)	พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.2545	และได้

รับงบประมาณสนับสนุน	จากส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	

เกิดล่ามชุมชนในรูปแบบต่างๆ	3	 รูปแบบ	 คือ	ล่ามชุมชน	ล่ามชุมชนในโรง
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พยาบาล	ล่ามอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน	(อสม.)	เชี่ยวชาญ	และนักสื่อสาร

ระดบัชมุชน	ซึง่แกนน�าชมุชนทีเ่ป็นอสม.ผ่านการพฒันาศกัยภาพเรือ่งล่ามชุมชน

รวมแล้วไม่ต�่ากว่า	200	คน	เกิดรูปแบบการบูรณาการโครงการในพื้นที่อ�าเภอ

ปางมะผ้า	เด็กนักเรียนรหัส	G	และกลุ่มเด็กไร้รัฐไร้สัญชาตินอกระบบโรงเรียน	

มีพื้นที่ทางสังคมหรือเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป	ท�าให้เกิดหน้าต่างแห่งโอกาสใน

การขบัเคลือ่นนโยบายเรือ่งสทิธขัิน้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุในกลุม่คนไร้สญัชาติ

ง่ายขึ้นในอนาคต					

ส่ิงดีๆ	ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาและการเกิดระบบและกลไกขับเคลื่อน

นโยบายระดับพื้นที่น้ัน	ส่งผลท�าให้กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองและชาติพันธุ์ท้ังท่ีมี

สญัชาตแิละไร้สญัชาติจ�านวนมากเข้าถงึสิทธิและบรกิารสขุภาพท้ังในเชิงปรมิาณ

และคณุภาพมากข้ึน	ตัวอย่างเช่น	จังหวดัเชยีงรายมจี�านวนกลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะ

บคุคลได้รบัการลงทะเบยีนใช้สทิธมิากขึน้จากเดิมตัวเลขลงทะเบยีนใช้สทิธเิพยีง	

ประมาณ	15,000	คนก่อนปี	พ.ศ.2556	เพิ่มขึ้นเป็น	30,000	กว่าคนในปี	พ.ศ.	

2559	อ�าเภอฝาง	จงัหวดัเชยีงใหม่	มจี�านวนเดก็นกัเรยีนรหัส	G	ได้รบัการจดัท�า

ทะเบยีนและก�าหนดเลขประจ�าตวับคุคล	13	หลกัมากทีส่ดุคอื	ประมาณ	3,000	

กว่าคน	เมื่อเทียบกับอ�าเภออื่นในจังหวัดต่างๆ	ที่มีเด็กนักเรียนรหัส	G	เหมือน

กนั	และอ�าเภอปางมะผ้ามเีดก็นกัเรยีนรหสั	G	และกลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบคุคล

และกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีสัญชาติไทยที่สามารถเข้าถึงสิทธิและบริการทั้งในเชิง

ปรมิาณและคณุภาพ	เพราะโรงพยาบาลมรีะบบแพทย์เคล่ือนถงึชมุชนเพ่ือตรวจ

รักษา	การฉีดวัคซีนต่างๆ	มีล่ามชุมชนคอยบริการในหน่วยบริการและชุมชน

เป็นต้น							

2. ข้อท้าทาย 

2.1	ในจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และมีจ�านวนประชากรกลุ่มผู้มีปัญหา

สถานะบคุคลอาศยัอยูเ่ป็นจ�านวนมากนัน้	หากเราสามารถสร้างความร่วมมอืกบั

หน่วยงานรฐัระดบัจังหวดัในผลกัดันนโยบายจังหวดัเพือ่การพฒันาหรอืปรับปรงุ

ระบบและกลไกจัดบริการสุขภาพในกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลได้	จะส่งผล	
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กระทบเป็นวงกว้าง	ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจ�านวนมากกว่าจังหวัดที่มี

พื้นที่ขนาดเล็กที่มีจ�านวนกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลอาศัยอยู่ไม่มากนัก				
2.2	การผลักดันนโยบายล่ามชุมชนให้เป็นกลไกหนึ่งของการจัดบริการ

สุขภาพในหน่วยบริการ	:	ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา	มีการพัฒนาล่ามชุมชนขึ้นมาหลาย
รูปแบบ	แต่ยังไม่สามารถผลักดันให้เป็นกลไกหนึ่งของการจัดบริการสุขภาพใน
หน่วยบริการได้ท�าให้ไม่มีความยั่งยืน	สาเหตุเพราะไม่มีนโยบายรองรับ	ดังนั้น	
การขบัเคลือ่นเรือ่งล่ามชมุชนในระยะต่อไป	ควรยกระดบัเน้นขบัเคลือ่นนโยบาย
เรือ่งล่าม	ซ่ึงสามารถท�าได้สองแนวทาง	คอื	หนึง่	การพฒันาหลกัสตูรล่ามชมุชน
(Package)	 ให้กระทรวงสาธารณสุขรับรองและน�าไปขยายผลไปใช้ในพื้นท่ีอื่น	
สองผลักดันให้มีนโยบายรองรับ	 ให้ล่ามชุมชนเป็นกลไกหนึ่งของการจัดบริการ
สุขภาพในหน่วยบรกิาร	หรอืมเีจ้าหน้าทีล่่ามชมุชนประจ�าหน่วยบรกิารในพืน้ที่
ที่มีจ�านวนประชากรกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลอาศัยอยู่หนาแน่น		

2.3	การพฒันาศูนย์ประสานงานหลกัประกนัสุขภาพในกลุม่ชาตพินัธุแ์ละ
ชนเผ่าพืน้เมอืงให้เกดิความยัง่ยนื	:	พบว่าทีผ่่านมาศูนย์ประสานงานหลกัประกนั
สขุภาพภาคประชาชนของกลุม่ชาติพนัธุแ์ละชนเผ่าพืน้เมอืง	ท่ีได้จดัตัง้ข้ึนมาแล้ว
ส่วนใหญ่จะอยูไ่ด้ไม่นานกล้็มเลกิกนัไป	ทัง้ทีศู่นย์ประสานงานฯ	มปีระโยชน์อย่าง
มากกบักลุม่ชาตพินัธุแ์ละชนเผ่าพืน้เมอืง	เพราะเป็นสถานทีพ่บปะเรยีนรู้ร่วมกนั
ระหว่างกลุม่ต่างๆ	ในชมุชน	เป็นศนูย์ส่งเสรมิสร้างความเข้าใจด้านสทิธสิขุภาพ	
การจดับรกิารสขุภาพระดับปฐมภมู	ิเป็นกลไกติดต่อประสานงานสร้างความร่วม
มอืทัง้ภาครัฐและเอกชน	ดังนัน้	หากสามารถท�าให้ศนูย์ประสานงานทีไ่ด้รบัการ
จดัตัง้แล้วคงอยูต่่อไปได้และเกดิความยัง่ยนืเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจมากขึน้

ปัจจัยเงื่อนไขที่ท�าให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ 
ปัจจยัเง่ือนไข	เช่น	บรบิทพืน้ทีท่ีม่ผีลกระทบ	(บวก-ลบ)	 ต่อการด�าเนนิ

โครงการ	มอีงค์กรพฒันาเอกชนทีม่คีวามรูป้ระสบการณ์และมผีลงานเชิงประจกัษ์	
หน่วยงานรัฐในพื้นที่สนใจมีความต้องการหรือเห็นประโยชน์ร่วม	แกนน�าเครือ
ข่ายทีเ่ข้มแขง็	การพฒันาเสรมิศกัยภาพคนท�างานและแกนน�าสม�า่เสมอ	มภีาคี

วิชาการสนับสนุน	การสร้างการมส่ีวนร่วมผ่านเวทีสาธารณะต่างๆ	กล่าวคอื



80

1.	 บริบทพื้นท่ีที่มีผลกระทบ	 (บวก-ลบ)	 ต่อการด�าเนินโครงการ	 เช่น	

สถานการณ์แหล่งทนุและโครงการอืน่จากภายนอกลงพืน้ทีด่�าเนนิงาน	การ

เปลี่ยนแปลงผู้บริหารท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐ		สถานการณ์ปัญหาความ

ขดัแย้งภายในประเทศเพือ่นบ้าน	เป็นต้น	ซึง่เป็นบรบิทส�าคัญส่งผลกระทบ

ต่อโครงการเนื่องจากความผันผวนเปลี่ยนแปลงบ่อย	คาดการณ์ได้ยาก		

รวมทัง้อาจมสีถานการณ์อืน่ในพืน้ทีป่ฏบิติัการท่ีมผีลต่อสถานการณ์ปัญหา

ของโครงการได้เช่นเดียวกัน	 เช่น	สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส	

Covid-19	ส่งผล	กระทบต่อการด�าเนนิงานหยดุชะงกั	และต้องปรบัเปลีย่น

ทั้งแนวคิดและวิธีการท�างาน				

2.	 องค์กรพัฒนาเอกชนที่มีความรู้ประสบการณ์และมีผลงานเชิงประจักษ์

ส�าคัญต่อการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐระดับพื้นท่ี	ตัวอย่างเช่น	

การพัฒนาระบบและกลไกระดับจังหวัดเชียงรายส�าเร็จได้	 เพราะมีมูลนิธิ

พัฒนาชุมชนและเขตภูเขา	 (พชภ.)	 เป็นภาคีโครงการย่อยช่วยบริหาร

จัดการและประสานสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐระดับจังหวัดและ

ระดับอ�าเภอ	องค์กร	พชภ.	ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายมาเป็นเวลานาน	มี

ประสบการณ์และม	ีผลงานเชงิประจักษ์เป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานรฐัและ

เอกชน	นอกจากนีอ้ดตี	ผูบ้รหิารองค์กร	เคยเป็นวฒุสิมาชกิเชยีงราย	(สว.)	

กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ	(กสม.)	หรอืตัวอย่างการพัฒนาระบบและ

กลไกในพื้นที่อ�าเภอปางมะผ้า	จังหวัดแม่ฮ่องสอนท่ีส�าเร็จได้	 เพราะได้				

นกัวิชาการอสิระอย่างนายวสิทุธิ	์เหลก็สมบรูณ์	และอาจารย์รณภมู	ิสามคัคี

คารมย์	อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล	ซึ่งท้ังสองท่านมีผลงานและมี

สถานะทางสังคมในระดับจังหวัด	มาช่วยประสานงานโดยท�างานคู่ขนาน

กับโรงพยาบาลปางมะผ้า	

3.	 หน่วยงานรัฐในพื้นท่ีให้ความสนใจและมีความต้องการหรือเห็นประโยชน์	

ตัวอย่างพื้นที่โรงพยาบาลอ�าเภอปางมะผ้า	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ผู้บริหาร

โรงพยาบาลปางมะผ้า	(นพ.สุพัฒน์	ใจงาม)	มีความสนใจเป็นพิเศษ	เพราะ

เห็นผลประโยชน์จากการท�างานร่วมมือกันของหลายหน่วยงานในการ
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พัฒนาระบบและกลไกจัดบริการสุขภาพระดับพื้นที่	เชื่อว่าท�างานร่วมกัน

ของหลายหน่วยงานสามารถเข้าถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ	ในพื้นที่ง่ายขึ้น	ส่ง

ผลให้การส่งเสริมป้องกันโรคในพ้ืนที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล					

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล	จึงอาสาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานใน

พ้ืนที	่และชกัชวนหน่วยงานรฐัอืน่ในพืน้มาร่วมด�าเนนิงาน	และได้รบัความ

ร่วมมอืกบัแกนน�าชนเผ่าพืน้เมอืงระดบัชมุชนและระดบัต�าบล	ส่งผลท�าให้

การพัฒนาระบบและกลไกจัดบริการสุขภาพระดับพื้นท่ีส�าเร็จมากกว่า

พื้นที่อื่นที่ท�างานในลักษณะเดียวกัน	

4.	 การพัฒนาศักยภาพแกนน�าและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง	ด้วยการฝึก

อบรมด้านองค์ความรู้และทักษะที่จ�าเป็นต่อการท�างานพัฒนาระบบและ

กลไกเพิ่มเติม	สร้างเวทีการเรียนรู้ด้วยการเชิญชวนแกนน�าและเครือข่าย

ร่วม	ขบัเคลือ่นนโยบายระดบัพืน้ทีแ่ละนโยบายระดบัชาต	ิเช่น	เดนิทางไป

ยืน่หนังสือ	ร่วมแถลงข่าว	และการศกึษาดงูานพืน้ทีรู่ปธรรมท่ีมปีฏบิตักิาร

ที่ดี	 (Bests	practice)	จะช่วยเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ส่งผลเปิด						

มุมมองโลกทัศน์	ส่งผลต่อการขับนโยบายระดับพื้นที่	

5.	 การมีภาคีวิชาการสนับสนุนด้านวิชาการและช่วยพัฒนาศักยภาพแกนน�า

และองค์กรภาคี	 เช่นการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล

ภายใน	และการถอดบทเรียนสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ท�างาน

พัฒนาและการขับเคลื่อนนโยบาย	การพัฒนาจัดท�าคู่มือการท�างานจาก

คณาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	

ฝึกอบรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ	(Policy	Advocacy)	และการ

สื่อสารสาธารณะ	จาก	ผศ.ดร.ลักขณา	เติมศิริกุลชัย	ศูนย์พัฒนาศักยภาพ

ก�าลังคนด้านการควบคุมยาสูบ	การจัดท�าสื่อออนไลน์	จัดท�าคลิปสั้นและ

การเผยแพร่	จากอาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

6.	 สร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายต่างๆ	ผ่านเวทีสาธารณะ	ประเด็นนี้

เป็นการเชญิชวนภาคีเครอืข่ายต่างๆ	มาร่วมเวทวีเิคราะห์ข้อมลูสถานการณ์	

การแลกเปลี่ยนรู ้ร ่วมกัน	 และการคิดค้นเป้าหมายและวางแผนงาน									
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ขับเคลื่อนร่วมกัน	 เวทีลักษณะนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 เกิดการแลก

เปลีย่นข้อมลูสถานการณ์	แนวคดิและมมุมองใหม่และเกดิความร่วมมอืใน

การแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างดี	

7.	 การสือ่สารสาธารณะ	มคีวามจ�าเป็นมากในการสร้างความรูแ้ละความเข้าใจ

ให้แก่คนกลุ่มต่างๆ	ในสงัคม	ซึง่สามารถลดอคตทิางชาตพินัธุข์องเจ้าหน้าท่ี

รัฐในระดับต่างๆ	สร้างแรงกดดันกับผู้มีอ�านาจตัดสินใจและหันมาสนับ			

สนุนการขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่	หรือสร้างหน้าต่างแห่งโอกาสใน

ประเด็นงานที่ขับเคลื่อนได้	เกิดผลส�าเร็จมากขึ้น			

ข้อคิดในการพัฒนาระบบและกลไกฯ ระดับพื้นที่ 

จากประสบการณ์ท�างานขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่	(นโยบายขาลง)

การพัฒนาระบบและกลไกจัดบริการสุขภาพในกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลนั้น	

เริ่มจากผู้จัดท�าโครงการ	จะต้องตระหนักก่อนว่า	เราคือคนนอกก�าลังจะเข้าไป

ท�างานในพื้นที่	 เพื่อสนับสนุนแก้ไขปัญหาเฉพาะเร่ืองและอยู่ได้ไม่นาน	หน่วย

งานรฐัหรือหน่วยบรกิารต่างหากทีเ่ป็นเจ้าภาพหลกัการในการแก้ไขปัญหา	เช่น	

กรณีท�างานแก้ไขปัญหาสิทธิและบริการสุขภาพในกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคล	

รัฐ	(โรงพยาบาล	สสจ.	สสอ.)	เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลตั้งแต่ระดับนโยบายถึง

ระดับพื้นที่	ประเด็นต่อมาคือ	ควรจะท�าความเข้าใจสภาพปัญหาของผู้มีปัญหา

สถานะบคุคลและหน่วยบรกิารทีเ่ราจะเข้าไปท�างานก่อนว่ามสีถานการณ์ปัญหา

และมีช่องทางโอกาสในการท�างานร่วมกันได้มากน้อยแค่ไหน	วิธีการคือริเริ่ม

จากการศึกษาปัญหาและความต้องการ	 (Need	assessments)	ของกลุ่มเป้า

หมายและชุมชน	และ	Mapping	องค์กรรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน	แกนน�า

และเครือข่ายที่ท�างานในพ้ืนที่	 เพ่ือจะได้ท�างานร่วมกับหน่วยบริการอย่างมี

ประสิทธิภาพได้	ดังนั้น	การศึกษาและแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบจึงเป็นสิ่ง

จ�าเป็น	
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การด�าเนนิงานในขัน้ตอนน้ี	ประกอบด้วย	4	ขัน้ตอนท่ีควรด�าเนนิการ	คอื	

1.	 การคัดเลอืกพืน้ทีเ่ป้าหมาย	หลกัเกณฑ์ส�าคัญ	ต้องเป็นพืน้ท่ีท่ีมจี�านวนกลุ่ม

ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิอาศัยอยู่หนาแน่น	มีปัญหาการเข้าถึงสิทธิและ

บริการสุขภาพ	หน่วยบริการตระหนักในปัญหาอีกทั้งมีความต้องการใน

การท�างานและสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	มีองค์กร

พัฒนาเอกชนเห็นคุณค่า

2.	 การเข้าหาหน่วยบรกิารและองค์กรทีเ่กีย่วข้องเพือ่สร้างการมส่ีวนร่วมทีจ่ะ

พัฒนาแนวคิดและหลักการส�าคัญในการท�างาน	ควรด�าเนินงานภายใต้

แนวคดิ	ปรบัทกุข์	ผกูมติรและเกาะติด		ดงันัน้การเข้าหาหน่วยบริการและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย	ควรจะต้องรู้ว่ารัฐและกระทรวง

สาธารณสุขมีนโยบายส�าคญัอะไรบ้างทีส่ัง่การลงมายงัหน่วยบรกิารทีก่�าลงั

ท�าอยู่	หน่วยบริการนั้นประสบปัญหาอะไร	และอยากแสวงหาความร่วม

มือกับภาคประชาสังคมหรือไม่	อย่างไร	จากนั้นให้สาธารณสุขจังหวัด	

(สสจ.)	ช่วยแนะน�า	ว่าเราคอืใคร	มาจากไหน	มเีป้าหมายและวตัถุประสงค์

อะไร	

3.	 การเช่ือมประสานหน่วยบริการ	 เหตุผลส�าคัญคือ	การที่จะน�าแนวคิด						

เชิงระบบเพื่อการพัฒนาระบบและกลไกจัดการบริการสุขภาพกลุ่มผู้มี

ปัญหาสถานะบุคคลนั้น	ผู้จัดท�าโครงการควรได้รับความไว้วางใจยอมรับ

จากหน่วยบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นท่ี	 ข้ันตอนนี้จะสามารถ

ช่วยผู้ประสานงานโครงการฯ	 ในพื้นที่	 และการเชื่อมประสานเข้ากับ			

หน่วยบริการและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจะได้ประสทิธภิาพดหีรอืไม่นัน้	อาจ

ขึน้อยูก่บับคุลิกภาพของผูป้ระสานงาน	ขัน้น้ีผูป้ระสานงานโครงการจะต้อง

ตัดสินใจว่าจะท�างานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

4.	 การศกึษาส�ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของผูมี้ปัญหาสถานะ	รวม

ไปถึงหน่วยบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 (Base	 line	data)	นั้น														

ผู้ประสานงานโครงการควรจะต้องเข้าไปท�าความรู้จักกับเจ้าหน้าที่ของ
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หน่วยบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	อบต./เทศบาล	และแกนน�า

ชุมชน	เป็นต้น	เพื่อให้ทราบถึงปัญหาหลักด้านการเข้าถึงสิทธิและบริการ

สุขภาพ	หรือการขาดหลักประกันสุขภาพ	ปัญหาการให้บริการ	 เง่ือนไข		

ข้อจ�ากัดต่างๆ	ของหน่วยบริการ	และการด�าเนินงานของหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง	เช่น	อบต./เทศบาล	ผูป้ระสานงานโครงการฯ	จะต้องพฒันาแฟ้ม

ข้อมลูของพ้ืนทีใ่นส่วนของผูม้ปัีญหาสถานะบคุคลด้านจ�านวนคน	เอกสาร

ส�ารวจทางทะเบียน	จ�าแนกกลุ่มต่างๆ	 เช่น	จ�าแนกประเภทหรือกลุ่มผู้มี

ปัญหาสถานะบคุคล	ว่ามสีทิธด้ิานสขุภาพหรอืหลกัประกนัสขุภาพหรอืไม่	

ปัญหาการเข้าถงึสทิธมิอีะไรบ้าง	ส่วนข้อมลูหน่วยบรกิารสิง่ทีค่วรจะศกึษา

คือปัญหาและข้อจ�ากัดการให้บริการหรือช่องว่างระหว่างผู้ให้บริการและ

ผูร้บับรกิาร	มโีครงการหรอืกจิกรรมอะไรบ้างทีห่น่วยบรกิารอยากจะสร้าง

ความร่วมมอืกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	มชีดุบทเรยีนประสบการณ์ทีด่อีะไร

บ้างในการท�างาน	 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรศึกษา

นโยบายที่เก่ียวข้องกับกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิด้านสุขภาพ

หรือกองทุนส่งเสริมสุขภาพต�าบล	การด�าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นอย่างไร						

มีเงื่อนไข	ข้อจ�ากัดต่างๆ	อะไรบ้าง	เป็นต้น	
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ผู้ประสานงานโครงการ	จะต้องเรียนรู้ความต้องการท้ังในส่วนของกลุ่ม

ผู้มีปัญหาสถานะบุคคล	หน่วยบริการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ปกติจะ

สามารถท�าควบคู่กับในขั้นตอนที่	3	(จาก	8	ขั้นตอน)	การเชื่อมประสานหน่วย

บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	ได้	เมื่อได้ข้อมูลอะไรมาก็ตาม	จะต้อง

น�ามาพิจารณาและใช้ร่วมกับหน่วยบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ข้อมูล				

พื้นฐานเหล่านี้จะน�ามาใช้เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาแผนช่ัวคราวในการด�าเนิน

การพัฒนาระบบและกลไกจัดบริการสุขภาพ	การพัฒนาแฟ้มข้อมูลนี้เป็น								

สิ่งส�าคัญมากจ�าเป็นต้องน�าไปเปรียบเทียบดูความก้าวหน้า	และ	รายงานให้

หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับทราบว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาอะไรบ้าง	

อย่างไร

ประเด็นต่างๆ	ดังกล่าว	มีความส�าคัญและมีความจ�าเป็นต่อผู้ท่ีจะน�า

แนวคิดและประสบการณ์การท�างานขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ไปขยายผล

ด�าเนินงานในพื้นที่อื่น	จึงควรจะต้องเริ่มด�าเนินการก่อนเป็นอันดับต้นๆ



บทที่ 4

แกนน�ำและเครือข่ำย
ผู้มีปัญหำสถำนะบุคคล 

: เบื้องหลังควำมภำคภูมิใจ
ของกำรขับเคลื่อนนโยบำย



สำระส�ำคัญในบทนี้
 Â แกนน�ำและเครอืข่ำยผูม้ปัีญหำสถำนะบคุคลทีร่่วมผลักดนั
และขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะ

 Â กำรพัฒนำศักยภำพแกนน�ำและเครือข่ำยร่วมขับเคล่ือน
นโยบำย

 Â กำรออกแบบ จัดวำง แกนน�ำเครือข่ำยเข้ำไปท�ำงำนในส่วน
ต่ำงๆ ทั้งระดับชำติและระดับพื้นที่

 Â แนวทำงกำรพัฒนำแกนน�ำรุ ่นใหม่เพื่อทดแทนและท�ำให้    
กำรขับเคลื่อนงำนต่อเนื่องและยั่งยืน
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แกนน�าและเครือข่ายผู้มีปัญหาสถานะบุคคลท่ีร่วมผลักดันและขับเคลื่อน

นโยบายสาธารณะ

ประกอบไปด้วยบคุคลหรอืกลุม่หรือองค์กร คนหลกัท่ีส�าคญัในการด�าเนนิ

โครงการขบัเคลือ่นนโยบายทีผ่่านมา	ประกอบด้วย	ผูร้บัผดิชอบ	(องค์กรหลกั)	ใน

การด�าเนินโครงการคณะท�างานขบัเคลือ่นนโยบาย	(Core	Team)	ผูร่้วมโครงการ	

สมาชกิคนอืน่ๆ	และหน่วยงานสนบัสนนุเพือ่ให้การขบัเคลือ่นนโยบายขาข้ึนและน�า

นโยบายสูก่ารปฏบิตัเิป็นจรงิมากขึน้	

ผู้ประสานงาน (องค์กรหลัก) ขับเคลื่อนนโยบาย

องค์กรหลักที่ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเรื่องการให้สิทธิ(คืน

สิทธ)ิ	ขัน้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุในกลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบคุคล	คอืศนูย์ปฏบิตัิ

การร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาประชาชนบนพืน้ทีสู่ง	(ศปส.)	หรือมูลนธิพิฒันาชนกลุม่

น้อยและชาติพันธุ์	และมูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย	ทั้งสององค์กรจะท�างาน		

คู่ขนานกันระหว่างพื้นที่กับการขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ			

มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์	 (พชช.)	มีบทบาท	คือ	การจัด

โอกาสทางการศึกษา	ท�าหน้าที่ในการประสานงานสร้างความเข้าใจสร้างความ

ตระหนักให้แก่แกนน�ากลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและภาคีเครือข่ายต่างๆ	ผู้

แทนหน่วยงานรัฐ	 เช่น	 เครือข่ายหมอชายแดน	หน่วยบริการ	 (โรงพยาบาล)	

กระทรวงสาธารณสขุ	ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิกรมการปกครอง		อกี

ทั้งยังท�าหน้าที่ประสานงานกับแหล่งทุนในการสนับสนุนด้านงบประมาณการ

ท�างาน	และให้สถาบันวิชาการมาสนับสนุนงานวิชาการและสร้างองค์ความรู้

ต่างๆ	เป็นต้น

มูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย	มีบทบาทส�าคัญคือการท�างานวิชาการ	

ข้อมูล	กิจกรรมประสานงานล็อบบี้	(Lobbying)	ผู้มีอ�านาจตัดสินใจ	ท�าหน้าที่

ประสานงานผู้สื่อข่าวทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อทางเลือก	เพื่อสื่อสารสาธารณะ	

ท�าสกูป๊ข่าว	คลิปสัน้	จดัแถลงข่าว	จดัเวทสีือ่สารสาธารณะและพฒันาศกัยภาพ

คนท�างานขับเคลื่อน	นอกจากนี้ยังช่วยจัดเวทีระหว่างคนท�างานขับเคลื่อน
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นโยบายจากพ้ืนที่กับผู้แทนผู้มีอ�านาจตัดสินใจ	ทีมเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ

และผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณสุข	(สธ.)	

คณะท�างานขับเคลื่อนนโยบาย (Core Team) และที่ปรึกษา

คณะท�างานขบัเคลือ่นนโยบาย	(Core	Team)	มอีงค์ประกอบของผูแ้ทน

องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่	แกนน�ากลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคล	และผู้ทรง

คุณวุฒิที่มีประสบการณ์ขับเคลื่อนนโยบายเป็นที่ปรึกษา	บทบาทส�าคัญคือ	ท�า

หน้าทีก่มุสภาพในกระบวนการจดัท�าและขบัเคลือ่นนโยบายระดบัประเทศและ

ระดับพื้นที่	 เช่นเพื่อท�าหน้าที่	วิเคราะห์	ประมวลข้อมูลสถานการณ์	วางแผน

การด�าเนินงานร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและภาคีอ่ืนๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 เสริมศักยภาพ		

แกนน�า	ผู้แทนองค์กรเครือข่าย	ให้เกิดกระบวนการเรียนรู	้ลงมือท�าและให้ค�า

แนะน�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	ร่วมเป็นกลไกการพัฒนากระบวนการนโยบาย

กบัเครอืข่ายทีเ่กีย่วข้องสนบัสนนุ-ประสานทรพัยากร	เพือ่ให้การด�าเนนิงานต่อ

เนื่องและมีประสิทธิภาพ	 (Co-funding)	ประสานและอ�านวยกระบวนการ

ท�างานระหว่างภาคีความร่วมมอืทีเ่กีย่วข้อง	(ภาคียทุธศาสตร์และภาคสีนบัสนนุ)	

เพื่อการสนับสนุนการท�างานและสร้างเจตคติที่ดีต่อกลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมโครงการ	หมายถึง	สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ	 เช่น	สมาชิก	

เครอืข่ายชนเผ่าพืน้เมอืงทีส่นใจ	สมาชิกเครอืข่ายผูม้ปัีญหาสถานะบุคคล	องค์กร

พฒันาเอกชน	หน่วยบรกิาร	ครแูละเดก็นกัเรยีนรหสั	G	ตามชายแดน	ฯลฯ	กลุม่

คนเหล่าน้ีเป็นผู้ตัดสินใจที่ส�าคัญในกระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย	จะมีส่วน

ร่วมในการท�างานและชื่นชมในประโยชน์ที่ได้จากการท�าโครงการ	การมีส่วน

ร่วมของคนกลุ่มนี้จะต้องเป็นการสร้างสรรค	์มีการตรวจสอบและจัดวางสมดุล

ของงานทัง้หมดของกลุม่อย่างเสมอต้นเสมอปลาย	คนเหล่านีต้้องได้รบัการเปิด

ใจต่อผลสะท้อนที่เกิดขึ้นและเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองเป็นส�าคัญ

สมาชิกคนอื่นๆ	หมายถึง	กลุ่มที่เป็นผู้สนับสนุน	กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยหรือ

กลุม่ทีเ่ป็นกลางต่อกจิกรรมทีผู่เ้ข้าร่วมโครงการทีก่�าลงัปฏบิตัอิยู	่เช่น	ส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	กรมการปกครอง	ผู้แทนส�านักงาน
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สภาความมัน่คงแห่งชาต	ิระดบัพืน้ทีจ่ะมหีน่วยบรกิาร	ผูน้�าท้องถิน่	สาธารณสขุ

อ�าเภอ	 (สสอ.)	นายอ�าเภอและปลัดอ�าเภอ	องค์กรและเครือข่ายท่ีรับผิดชอบ

หรือร่วมโครงการจะต้องพยายามค่อยๆ	ดึงบุคคลเหล่านั้นให้เข้าร่วมโครงการ

ให้ได้	กจิกรรมส�าคญั	เช่น	เวทเีปิดประเดน็เดก็นกัเรยีนรหัส	G	คอืใคร	เวทแีถลง

ข่าว	การพัฒนาข้อมูลเด็กนักเรียนรหัส	G	เป็นต้น

หน่วยงานสนบัสนนุ	หมายถงึ	หน่วยงานภายนอกทีจ่ะให้การขบัเคลือ่น

นโยบาย	 เพื่อช่วยเหลือในกระบวนการปฏิบัติงานเช่นสถาบันวิชาการ	 ผู ้

เชีย่วชาญหรอืผูท้รวงคุณวฒุจิากภายนอกเช่นผูท้รงคุณวฒุจิากส�านกังานกองทนุ

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	คณะกรรมการก�าหนดแนวทางปฏิบัติ

ตามมติคณะรัฐมนตรี	23	มีนาคม	พ.ศ.2553	กระทรวงสาธารณสุข	ส�านักงาน

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	กรมการปกครอง	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	เป็นต้น	ด้วยการสนับสนุนผลักดันให้คณะกรรมการกองทุน

คนืสทิธิ	มมีตรัิบข้อเสนอเชงินโยบายของภาคประชาชน	เสนอคณะรฐัมนตรเีพือ่

พิจารณาและอนุมัติ	

การพัฒนาศักยภาพแกนน�าและเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนนโยบาย 

แกนน�าและผู้แทนเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้	 ส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์ขบัเคลือ่นปัญหาสทิธิและนโยบาย	ด้านสญัชาตแิละสถานะบคุคล	

สิทธิการจัดการที่ดินในเขตป่า	การปกป้องคุ้มครองสิทธิของแกนน�าและชุมชน

ชาติพันธุ์มาก่อน	และมีต้นทุนจากประสบการณ์ร่วมชุมนุมขับเคลื่อนปัญหากับ

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ	สมัชชาชนเผ่าแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี	พ.ศ.2541	

ส่วนองค์กรที่ร่วมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายนั้นมีต้นทุนประสบการณ์การ

ท�างานกบัมวลชนและการจัดต้ังมวลชนมาก่อนเช่นกนั	ดงันัน้วธิกีารและแนวทาง

การพัฒนาศักยภาพ	เน้นการทบทวนความรูใ้นสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูม้าก่อนเพือ่ต่อยอด

ประสบการณ์	และการเสริมความรู้และทักษะใหม่เพื่อเพิ่มพูนความรู้และยก

ระดับความรู้	กล่าวคือ
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1. การทบทวนความรู ้ในประเดน็นโยบายสาธารณะ	การจดัท�านโยบาย

สาธารณะ	และกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่วนใหญ่	 เช่น	 จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	หรือจัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและก�าหนด

แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	 เชิญวิทยากรจากภายนอกมาน�าเสนองาน

วชิาการ	บทความ	ตัง้ข้อสงัเกตและเสนอแนะแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ป็นระยะอย่าง

ต่อเนื่อง

วิธีการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้วิธีระดมพลังสมอง	(Focus	group)	กระตุ้น

ที่ประชุมให้ปรึกษาหารือถึงเง่ือนไขอุปสรรควิธีแก้ไขและการตอบสนองต่อ

ปัญหานั้นๆ	ว่าสามารถท�าได้อย่างไร	ช่วยกันฝึกคิดวิเคราะห์รอบด้าน	สามารถ

ส�ารวจตนเองว่าหากจะมีการท�านโยบายสาธารณะและการพัฒนาระบบและ

กลไกพ้ืนท่ี	ตนควรจะรูเ้ร่ืองอะไร	และยงัไม่รูเ้รือ่งอะไร	ยงัขาดอะไรบ้าง	จากนัน้

รวบรวมเง่ือนไข	ปัญหา	อปุสรรคโดยความรูท่ี้เก่ียวข้องอาจ	แยกเป็น	2	ประเภท	

คือ	

ประเภทที่ 1			ประเภทความรู้ด้านระบบ	แนวคิดเชิงระบบและนโยบาย

สาธารณะและแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

ประเภทที่ 2			 ประเภทกิจกรรมที่จะท�าและจะต้องขับเคลื่อน	 เช่น	

นโยบายอะไรท่ีต้องการขับเคลื่อน	การทบทวนความรู	้		

รูปแบบนี้การใช้ข้อมูลกระตุ้นเป็นวิธีการที่ส�าคัญมาก	ซึ่ง

หมายถึงเสริมข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมประชุม	หรือคณะท�างาน	

ผู้แทนเครือข่ายแตกประเด็นหลายๆ	ด้านและเตรียม

ข้อมูลที่สรุปปัญหาและอุปสรรคไปใช้ประโยชน์ในการ		

ขับเคลื่อนนโยบาย		

2. การเสริมความรู้ :	จากวิธีการแรกของการเรียนรู้	หากพบว่าแกนน�า

และคณะท�างานขับเคลื่อนนโยบายขาดความรู ้เรื่องใดในการพัฒนาและ									

ขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะ	(นโยบายขาขึน้)	และการขับเคล่ือนนโยบายระดบั

พื้นที่	(นโยบายขาลง)	ก็จะใช้วิธีการเสริมความรู้	
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การเสริมความรู้ที่ผ่านมา	มี	4	วิธี	ดังต่อไปนี้

1)	การเรยีนรู้แลกเปลีย่นประสบการณ์ภายในกบัหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วข้อง

ในประเดน็ทีก่�าลงัขบัเคลือ่นอยู	่เช่น	ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิ(สมช.)	

หน่วยบริการ	อ�าเภอ	เจ้าหน้าที่หน่วยงานการศึกษาต่างๆ	เป็นต้น	

มีความเชื่อว่า	 สมาชิกภายในกลุ่ม	หน่วยบริการอื่น	 มีความรู้ความ

สามารถในการท�างานเชงิระบบในรูปแบบอืน่อยูบ่า้ง	เราก็จะกระตุ้นให้จบักลุ่ม

พูดคุยกัน	แลกเปลี่ยนความรู้กัน	 โดยที่เราอาจเสริมข้อมูลเชิงวิชาการจาก

รายงานผลการวิจัย	ผลการถอดบทเรียนการท�างานจากประเด็นอื่น	

ข้อดี	 เป็นการเสริมความม่ันใจให้แก่คณะท�างาน	ท�าให้เรารู้ว่า	ผู้แทน

หน่วยงานและหน่วยบรกิารรูอ้ะไรบ้างและอะไรทีย่งัไม่รู	้ซึง่เป็นการเรยีนรูแ้บบ

ธรรมชาต	ิทัง้น้ีจะท�าให้สมาชกิภายในกลุม่และระหว่างหน่วยบริการมีความเป็น

กันเองมากขึ้น

2)	วิทยากรเสริมความรู้ด้วยการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะ	

เมื่อเห็นว่าสมาชิกภายในกลุ่มหรือคณะท�างาน	ยังขาดความรู้บางอย่าง	

เราอาจจะเสริมความรู้โดยการเชิญวิทยากรเชี่ยวชาญจากสถาบันวิชาการ	หรือ

พืน้ทีอ่ืน่ทีม่ปีระสบการณ์ท�างานในลกัษณะเดียวกนัมาให้ความรู	้ซึง่วทิยากรควร

เป็นผูท้ีม่คีวามรูเ้รือ่งแนวคิดระบบ	การท�างานเชงิระบบ	และการพฒันานโยบาย

สาธารณะอย่างดี	และมีการจัดปรับให้เหมาะสมกับสภาพบริบทพื้นที่	

ควร   g เราต้องรู้ว่าในเขตท้องที่ใด	ใครเก่งเรื่องอะไร	

	 		g เรามีบทบาทประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ

	 		g จัดสรรงบประมาณส�าหรับการใช้ด�าเนินงานให้เพียงพอ	

	 	 หรือระดมจากแหล่งมาช่วยสนับสนุน	

 ต้อง ...	 เราควรมีข้อมูล	Mapping	รายชื่อวิทยากรเชี่ยวชาญใน	 	

	 	 แต่ละด้าน	เช่น	วิทยากรเชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบาย	 	

	 	 สาธารณะและการขับเคลื่อน	เป็นต้น	
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องค์ความรูท้ีเ่สรมิให้แก่แกนน�าและคณะท�างานขบัเคลือ่นนโยบายหรอื

องค์กรภาคี	เช่น

1.	การจัดท�าโครงการและการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

2.	การศึกษาสังเคราะห์เพื่อเขียนข้อเสนอเชิงนโยบาย

เรื่องที่	1	และ	2	ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพจากมูลนิธิ		

ภวิฒัน์สาธารณสุขไทยและมลูนธิพิฒันาชนกลุม่น้อยและชาตพินัธ์ุ	ได้ท�าการฝึก

อบรมแบบหลกัสตูรต่อเน่ือง	โดยเชญิวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญมาช่วยฝึกอบรมพฒันา

ศักยภาพ	

3.	การขับเคลื่อนนโยบาย	(Policy	Advocacy)	โดยมีเนื้อหา	ตั้งแต่การ

ท�าข้อมูลและข้อเสนอเชิงนโยบาย	การสร้างเครือข่ายและการเสริมพลัง	การ		

ขบัเคล่ือนนโยบายกบัผูม้อี�านาจตดัสนิใจ	และการสือ่สารสาธารณะ	ได้รบัความ

กรุณาจาก	ผศ.ดร.ลกัขณา	เติมศริกิลุชยั	ผูอ้�านวยการศนูย์พฒันาศกัยภาพก�าลงั

คนด้านการควบคุมยาสูบมาช่วยฝึกอบรม	 เน้นฝึกอบรมให้แก่คณะท�างาน							

ขับเคลื่อนนโยบาย	และองค์กรภาคีที่สนใจ	ซึ่งคณะท�างานขับเคลื่อนนโยบาย

บางคนได้รบัการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพซ�า้ๆ	ถงึ	3-4	ครัง้	ด้วยเหตผุลทีว่่าเป็น

เรื่องที่ยากและต้องมีโครงการขับเคลื่อนนโยบายจริงมิเช่นนั้นจะไม่มีประโยชน์

เพราะฝึกอบรมเสร็จก็ไม่ได้ใช้	 ไม่นานก็ลืมหมด	จึงเน้นฝึกอบรมให้แก่คณะ

ท�างานขับเคลื่อนเป็นหลัก	เพราะฝึกอบรมเสร็จได้ลงมือท�าทันที		

4.	การติดตามและประเมินผลภายใน	(Internal	Evaluation)	ถือเป็น

เรื่องใหม่ส�าหรับคนท�างานพัฒนา	ที่ผ่านมาเราคุ้นเคยแต่การประเมินภายนอก

และเป็นผู้ถูกประเมินผล	องค์กรพัฒนาเอกชนมักคุ้นเคยกับการประเมินของ

แหล่งทนุทีจ้่างคนมาประเมนิความคุม้ค่าในเงนิทุนทีส่นับสนนุไป	จงึมคีวามรูส้กึ	

และทัศนะไม่ค่อยดีต่อการประเมินผลมากนัก	

การประเมินผลภายใน	เน้นการสร้างความรูภ้ายในองค์กรหรอืโครงการฯ

มากกว่า	 เป็นการออกแบบและด�าเนินการประเมินกันเองภายในองค์กร	โดย

อาจจะมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	หรือจัดตั้งเป็นคณะติดตามประเมินผล

ภายในกไ็ด้	ดงัน้ันการประเมนิเพ่ือการเรียนรูแ้ละพฒันา	เน้นความสมัพนัธ์และ



94

จิตใจผู้มีส่วนได้เสีย	มองความเชื่อมโยงอย่างเป็นองค์รวม	ผู ้ประเมินเป็น

กัลยาณมิตรในการประเมินที่มุ ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างผู้เกี่ยวข้องภายใต้ข้อมูลความเป็นจริง	(ศุภวัลย์	พลายน้อย,2555)		

การประเมินผลภายในขององค์กรหรือโครงการฯ	แบ่งการประเมินเป็น	

3	ระยะ	คอื	ก่อนเริม่ด�าเนนิโครงการทีเ่รยีกว่า	“ประเมนิต้นน�า้”	ระหว่างด�าเนนิ

โครงการ	และเมื่อสิ้นสุดการการด�าเนินงาน	ซึ่งแนวคิดและวิธีการติดตาม

ประเมนิผลภายในได้ส่งเสรมิให้การด�าเนนิงานขบัเคลือ่นนโยบายอย่างมทีศิทาง	

ทีส่�าคญัการใช้เคร่ืองมอืการประเมนิผลภายในนีส่้งผลให้เกิดการสร้างการเรยีน

รู้ร่วมกันและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น	

มูลนิธิพัฒนาชนกลุ ่มน้อยและชาติพันธุ ์	 จึงให้ความส�าคัญโดยส่ง										

เจ้าหน้าทีภ่ายในองค์กร	และคณะท�างานเข้ารับการฝึกอบรมการตดิตามประเมนิ

ผลภายในจากคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์	มหาวิทยาลัย

มหิดลอย่างเข้มข้น	2-3	ครั้ง	และมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมเฉพาะเรื่องเป็นพิเศษ

เช่น	การถอดบทเรยีนสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์การท�างาน	การประเมนิ

ผลแบบเสรมิพลงัและการประเมนิต้นน�า้	เป็นต้น	คณะท�างานและผูแ้ทนองค์กร

ภาคทีีผ่่านกระบวนการฝึกอบรมจากคณาจารย์มหาวทิยาลยัมหดิลไปแล้วไม่ต�า่

กว่า	20-30	คน	เชื่อว่าหลายองค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายจะสามารถด�าเนิน

การประเมินผลภายในกันเองได้	

3. การศกึษาดงูานจากพืน้ทีท่ีม่ปีระสบการณ์ หรอืพืน้ทีท่ีม่ปีฏบิตักิาร

ที่ดี (Best Practices)

การศกึษาดงูาน	(Study	Tour)	เป็นการขอเรียนทางลดัจากประสบการณ์

ของผู้อื่นโดยเข้าไปดูสถานที่จริง	ปฏิบัติการจริงๆ	ขององค์กรอื่นที่มีปฏิบัติการ

ที่ดี	(Best	Practice)	ที่สามารถเรียนรู้แนวคิดรูปแบบ	(Model)	นวัตกรรมใหม่

ในการท�างานมาประยุกต์ใช้กับงานของเรา	

การศึกษาดูงานจะด�าเนินงานในช่วงที่คณะท�างานก�าลังออกแบบ

โครงการและกิจกรรมในพื้นที่	 ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการพัฒนา
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บุคลากรหรอืคณะท�างาน	ในอนัทีจ่ะเพิม่พนูความรู	้ทกัษะ	ประสบการณ์	อกีทัง้

ยังช่วยเปิดมุมมองหรือโลกทัศน์ที่จะรับการเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ	สร้างความ

พร้อมให้บคุลากรหรือคณะท�างาน	และสร้างผลสมัฤทธิใ์นการพฒันาระบบและ

กลไกจัดบริการสุขภาพที่เอื้อต่อกลุ่มเป้าหมาย		

ข้อควรระวัง	:	การศึกษาดูงานโดยแนวทางการเรียนรู้	เป็นวิธีการหนึ่ง

ที่เราสามารถเลือกน�ามาใช้ได้	แต่ก็ยงัเชือ่อีกว่า	คงจะมวีิธกีารอื่นๆ	ที่ดกีวา่และ

มปีระสทิธภิาพการเรียนรู้มากกว่าแน่นอน	อย่างไรกต็าม	พบว่าการศกึษาดูงาน

ที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เน้นการท่องเที่ยวเพื่อหาความสนุกจนลืม

วตัถุประสงค์ทีแ่ท้จรงิของการศึกษาดูงาน	ท�าให้เสยีเวลาและทรพัยากรโดยเปล่า

ประโยชน์	ดังนั้นควรเตรียมการและวางแผนการศึกษาดูงาน	 เช่น	ท�าความ

ชัดเจนในเป้าหมาย	 เน้นย�้าให้สมาชิกกลุ่มตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด									

4. การเรียนรู้จากงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

วิธีการนี้เรียกว่า	การเรียนรู้จากการปฏิบัติ	 (Action	Learning)	หมาย

ถงึ	เป็นการเรยีนรูใ้นลกัษณะกลุม่ย่อย	น�าประเด็นปัญหาเข้าสูก่ระบวนการแก้ไข

ปัญหา	พัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหา	น�าไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง	กล่าวคือ

1.	 เป็นการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิในการท�างาน	คอืประสบการณ์

จรงิในการท�างาน	มกีระบวนการคิดหาวธิใีนการแก้ปัญหาหรอืพัฒนา

งาน	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร	และองค์กร	

2.	 เป็นการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่น	 คือใน

ระหว่างขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายนั้น	มีการจัดประชุมระดม

สมองกับผู้อื่นอยู่เสมอ	พบปะเจ้าหน้าที่รัฐระดับนโยบายและระดับ

ปฏิบัติและเมื่อเกิดการท�างานด้วยกันก็จะเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	ซึ่ง

เป็นประโยชน์ทัง้สองฝ่าย	ตัวอย่างการขบัเคลือ่นนโยบายระดบัพืน้ที	่

พฒันาระบบและกลไกจัดบรกิารสขุภาพกลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบคุคล

ระดับพื้นที่นั้น	 มีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะท�างานที่มี									
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องค์ประกอบจากหลายหน่วยงานและต้องมาท�างานร่วมกัน	 เรียนรู้

ปัญหาและแก้ไขปัญหาร่วมท�าให้เกิดการเรียนรู้ข้ามองค์กรและเกิด

แนวคิดและความรู้ใหม่ในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน

3.	 เป็นการเรียนรูโ้ดยให้ผูร่้วมงานวจิารณ์แนะน�า	คอืการเรยีนรูท้ีต้่องการ

เสนอแนะและให้ข้อคิดเหน็เมือ่มกีารด�าเนนิการปฏบัิต	ิและอาจจะมี		

การปรับปรงุวธิกีาร	กลยทุธ์การขบัเคลือ่นงานเพือ่ความส�าเรจ็ของการ

ขบัเคล่ือนนโยบายทีผ่่านมา	มลูนธิพิฒันาชนกลุม่น้อยและชาตพินัธุไ์ด้

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาช่วยในการตั้งข้อสังเกตเสนอแนะ

ปรบัปรงุด้วย	

วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ	 (Action	learning	Process)	 เป็นวิธีการ

หนึ่งที่มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์ใช้ตลอดการท�างานขับเคลื่อน

นโยบาย	พบว่าเป็นวิธีการสร้างทางลัดเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคน

ท�างานและแกนน�าได้เรว็ขึน้มากกว่าการฝึกอบรมพัฒนาศกัยภาพซึง่ท�าให้เครยีด

และเรียนรู้ช้า	ที่ส�าคัญไปปฏิบัติไม่ค่อยได้ผลหากไม่ฝึกอบรมซ�้าๆ	และได้มาฝึก

ปฏิบัติจริง	

การออกแบบ จัดวาง แกนน�าเครือข่ายเข้าไปท�างานในส่วนต่างๆ ทั้งระดับ

ชาติและระดับพื้นที่ 

การออกแบบและจดัวางก�าลงัคนในระดบัต่างๆ	ทัง้ระดบัชาตแิละระดบั

พ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเรื่องสิทธิข้ันพ้ืนฐานด้าน

สาธารณสุขในกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคล		กรณีการขับเคลื่อนสิทธิขั้นพื้นฐาน

ด้านสาธารสุขในกลุ่มเด็กนักเรียนรหัส	G	มีความส�าคัญมาก	ซึ่งภาคีเครือข่ายที่

ท�างานด้วยกนัได้มกีารออกแบบ	จดัวางแกน�าเข้าไปอยูใ่นกลไกระดบัต่างๆ	เพือ่

ประสานพลังในการขับเคลื่อนนโยบาย	ดังต่อไปนี้	

  กลไกคณะกรรมการระดับชาติ 

1.	 คณะกรรมการก�าหนดแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี	 23	

มีนาคม	2553	 เรื่องการให้สิทธิ(คืนสิทธิ)	ขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขกลุ่มผู้มี
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ปัญหาสถานะบุคคล	มีผู้แทนภาคประชาชนเป็นกรรมการตั้งแต่ปี	พ.ศ.2554	

จนถึงปัจจุบัน	ดังนี้	

1)	 นายวิวัฒน์	 ตามี่	 ในนามผู ้แทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่ง	

ประเทศไทย

2)			นายอดิศร	เกดิมงคล	ในนามผูแ้ทนเครอืข่ายผูม้ปัีญหาสถานะบคุคล	

3)			นายสุรพงษ์	กองจันทึก	เคยเป็นกรรมการฯ	

ภารกิจส�าคัญและบทบาทหน้าที่ที่ท�า	 :	 น�าข้อเสนอเชิงนโยบายไป								

ขับเคล่ือนในคณะกรรมการให้มีมติรับข้อเสนอและเสนอให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข	(สธ.)	น�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ	และการผลักดัน

ชดุสทิธปิระโยชน์	ฐานข้อมลูและเร่งรดัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	เช่น	ส�านกัทะเบียน	

กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดจัดท�าทะเบียนราษฎร์	ก�าหนดเลข

ประจ�าตัว	13	หลักให้แก่เด็ก	การผลักดันจัดสรรงบประมาณและการติดตาม

ประเมินผลการบริการของหน่วยบริการระดับพื้นที่		
2.	 คณะกรรมการด�าเนินการจัดการศึกษาแก่บุคคลท่ีไม่มีหลักฐาน

ทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย	กระทรวงศึกษาธิการ	 โดยมีผู้แทนภาค
ประชาชน	ดังนี้

1)	นายสุรพงษ์	กองจันทึก

2)	นางเตือนใจ	ดีเทศน์

อ�านาจหน้าที่	 :	ก�าหนดนโยบาย	หลักเกณฑ์และแนวทางการด�าเนิน
งานการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มี
สัญชาติไทย	และตั้งอนุกรรมการหรือคณะท�างานตามความจ�าเป็น	

3.	คณะอนุกรรมการประสานงานและติดตามการด�าเนินการก�าหนด
สถานะบุคคลในสถานศึกษา	โดยมีผู้แทนภาคประชาชน	ดังนี้	

1)	นายสุรพงษ์	กองจันทึก
2)	นายสุมิตร	วอพะพอ
3)	นายสันติพงษ์	มูลฟอง

4)	นางยินดี	ห้วยหงส์	
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อ�านาจและหน้าทีส่�าคญั	คอื	ท�าอย่างไรเพือ่ให้เดก็นกัเรยีนรหสั	G	ได้รบั

การส�ารวจจดัท�าทะเบยีนราษฎรและก�าหนดเลขประจ�าตวับคุคล	13	หลกัให้แก่

เด็กนักเรียนโดยเร็ว	 เพื่อจะได้น�าตัวเลขจ�านวนเด็กนักดังกล่าวเสนอให้คณะ

กรรมการก�าหนดแนวทางปฏบิติัตามมติคณะรฐัมนตร	ี23	มนีาคม	พ.ศ.2553	น�า

เสนอคณะรฐัมนตรีเพือ่ให้สทิธ(ิคืนสทิธ)ิ	ข้ันพ้ืนฐานให้แก่เด็กนกัเรยีนรหสั	G	ได้	

4.	ทีมเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 (สธ.)	 โดยนาย

แพทย์พงศธร	พอกเพ่ิมดี	ได้ส่งทมีงานไปเป็นคณะผูช่้วยเลขานกุารรฐัมนตร	ี1	คน		

ซึง่ทมีเลขานุการรฐัมนตรีจะคอยส่งข่าวความเคลือ่นไหว	ความคบืหน้าของการ

ด�าเนินงานว่าไปถึงไหนอย่างไร	ช่วยท�าหน้าที่ให้พบเลขานุการรัฐมนตรีและ				

ยื่นหนังสือข้อเสนอเชิงนโยบาย	ท�าให้การท�างานประสานสร้างความเข้าใจข้อ

เสนอนโยบายและเร่งรัดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตัดสินใจเซ็น

หนังสือน�าเข้าคณะรัฐมนตรีเร็วขึ้น
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		คณะท�างานในระดับพื้นที่ (ระดับอ�าเภอ)	 เพื่อการเร่งรัดจัดท�า

ทะเบียนราษฎรและก�าหนดเลขประจ�าตัวบุคคล	13	หลักให้แก่เด็กนักเรียน			

รหสั	G		มอี�าเภอเชยีงดาว	อ�าเภอฝาง	อ�าเภอแม่อาย	อ�าเภอไชยปราการ	อ�าเภอ

เวียงแหง	จังหวัดเชียงใหม่	และอ�าเภอแม่สรวย	อ�าเภอแม่สาย	อ�าเภอแม่จัน	

จังหวัดเชียงราย	โดยมีผู้แทนภาคประชาชน	

1)	นายสุมิตร	วอพะพอ	ผู้แทนองค์การแพลนประเทศไทย

2)	ผู้แทนมูลนิธิแอดดราประเทศไทย

3)	ผู้แทนมูลนิธิกระจกเงา

4)	ผู้แทนมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา	(พชภ.)	
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แนวทางการพัฒนาแกนน�ารุ่นใหม่เพื่อทดแทนและท�าให้การขับเคลื่อนงาน

ต่อเนื่องและยั่งยืน

แกนน�ารุ่นใหม่ในที่นี้หมายถึง	คนรุ่นใหม่ที่เป็นทั้งบุคคลและองค์กร	มี

ศกัยภาพในการท�างานขบัเคลือ่นประเด็นปัญหากลุม่คนท่ีมปัีญหาสถานะบุคคล

ในระดบัพ้ืนที	่และการท�าข้อเสนอเชงินโยบายและการขับเคลือ่นนโยบายระดับ

ประเทศได้	

ในองค์กรชนเผ่าพื้นเมืองส่วนใหญ่	ยังขาดแกนน�าเยาวชนคนรุ่นใหม่มี

ความรู้และมีศักยภาพในการขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นท่ีและระดับประเทศ	

ที่ส�าคัญยังไม่มีการวางเป้าหมายและการวางแผนพัฒนาคนรุ่นใหม่และองค์กร

ขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นระบบชัดเจนมากนัก			
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จากการศึกษาต้นทนุประสบการณ์การพัฒนาผูน้�ารุน่ใหม่ในรปูแบบต่างๆ	

ขององค์กรพฒันาเอกชนด้านสิทธมินษุยชน	องค์กรทีท่�างานเครอืข่าย	องค์กรที่

ท�างานขบัเคล่ือนนโยบายและสถาบนัการศึกษา	พบตวัอย่าง	รปูแบบการพฒันา

คนรุน่ใหม่ทีน่่าสนใจหลายรปูแบบทีเ่ราสามารถต่อยอดประสบการณ์พฒันาผูน้�า

รุ่นใหม่ได้	ดังต่อไปนี้

1)	พัฒนาแกนน�ารุ่นใหม่ด้วยการต่อยอดต้นทุนประสบการณ์เดิม	 เช่น	

รูปแบบ	(Model)	การพัฒนา	“ล่ามชุมชน”	เพื่อขับเคลื่อนสิทธิและการเข้าถึง

บริการสุขภาพ	ซึ่งได้พัฒนาโดยมูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์ร่วมกับ

ภาคีองค์รัฐและเอกชนในพื้นท่ี	รูปแบบ	 (Model)	อาสาสมัครขับเคลื่อนการ

แก้ไขปัญหาสถานะบุคคลในระดับพื้นที่	ด�าเนินการพัฒนาโดยองค์กรเครือข่าย

ทีท่�างานสถานะบคุคล	รปูแบบ	(Model)	นักกฎหมายตนีเปล่า	รปูแบบ	(Model)	

อาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนพัฒนาโดยมูลนิพัฒนาอาสาสมัคร								

เพื่อสังคม	 (มอส.)	ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน	 ซ่ึงรูปแบบ			

(Model)	ต่างๆ	ดงักล่าวเราสามารถศกึษาสงัเคราะห์เพือ่ออกแบบหลกัสตูรและ

กระบวนการพัฒนาขึน้มาใหม่	ให้สอดคล้องกบับรบิทขององค์กรชนเผ่าพืน้เมอืง

และกลุ่มชาติพันธุ์ได้		
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2)	การพัฒนาแกนน�ารุ่นใหม่ร่วมกับสถาบันการศึกษา	ด้วยการผลักดัน

หลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้างแกนน�าชนเผ่าพื้นเมืองรุ่นใหม่	 ตัวอย่างเช่น

มหาวิทยาลัยที่พร้อมให้ความร่วมมือ	คือวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	ก�าลังความพยายามพัฒนา

หลักสูตรคนรุ่นใหม่บนฐานภูมินิเวศน์วัฒนธรรมชาติพันธุ์	 ฐานคิดคือใช้ทุน							

สิ่งแวดล้อม	ภูมิปัญญาที่มีอยู่และบริบทพื้นที่เป็นฐานในการพัฒนา	แต่ก็ยังไม่

ประสบความส�าเร็จเพราะยังขาดภาคีหุ้นส่วน	 (Stakeholder)	 ท่ีเป็นองค์กร

พัฒนาเอกชนและเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองร่วมด�าเนินงาน	และมีศูนย์ศึกษา

ชาตพินัธุแ์ละการพฒันา	คณะสงัคมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	มกีารพฒันา

หลักสูตรปริญญาโทด้านชาติพันธุ์สัมพันธ์	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาชนเผ่า			

พื้นเมืองและชาติพันธุ์	 และเยาวชนคนพื้นราบทั่วไปท่ีสนใจสามารถเข้าศึกษา

ต่อและมีทุนการศึกษาสนับสนุน	จัดการเรียนการสอนโดยมีคณาจารย์ผู้ทรง

คุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาช่วยสอน	

แต่ประสบปัญหาคอื	ไม่สามารถหาคนรุน่ใหม่และองค์กรพฒันาเอกชนมาเรยีน

ได้	

จะเห็นว่า	สิ่งที่องค์กรพัฒนาเอกชนชนเผ่าขาดแคลนคือ	นักวิชาการ	ผู้

เชีย่วชาญมาช่วยพฒันาหลกัสตูร	และจดักระบวนการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพ

แกนน�า	และขาดงบประมาณในการพัฒนาแกนน�ารุน่ใหม่	ส่วนสถาบันการศกึษา

ขาดแคลนคอื	หาคนรุน่ใหม่มาเรยีนไม่ได้	และยงัหาภาคอีงค์กรพฒันาเอกชนมา

เป็นภาคีหุ้นส่วน	(Stakeholder)	ร่วมท�างานอย่างจริงจังไม่ค่อยได้	ดังนั้น	หาก

องค์กรพัฒนาเอกชนชนเผ่าพ้ืนเมืองกับสถาบันวิชาการร่วมวางแผนขับเคลื่อน

การพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านวิชาการและการท�างานขับเคลื่อนนโยบาย	

ก็จะมีความเป็นไปได้ว่า	จะมีแกนน�ารุ่นใหม่มาสานงานต่อรุ่นสู่รุ่นในอนาคต				

3)	การสร้างพื้นที่ปฏิบัติการเรียนรู้ให้แก่คนรุ่นใหม่หรือที่เรียกว่าเรียนรู้

จากการปฏิบตั	ิ(Action	Learning)	ให้แก่แกนน�าเยาวชนคนรุ่นใหม่	หมายความ

ว่าเมื่อเยาวชนที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ	แล้วควรส่งเสริม

สนับสนุนให้แกนน�าเยาวชนรุ่นใหม่มีพ้ืนท่ีท�างานจากโครงการปฏิบัติงานจริง	
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โดยองค์กรพัฒนาเอกชนท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงโค้ชช่ิงการท�างาน	หากผู้แทน

เยาวชนคนใดที่มีแววหรือมีความรู้ความสามารถก็สามารถส่งเสริมให้ท�างานใน

ระดับที่สูงขึ้นไป	เช่น	ให้ไปท�างานเป็นคณะท�างาน	กรรมการแก้ไขปัญหาต่างๆ	

ซ่ึงช่วยเพิ่มพูนความรู้	ประสบการณ์	และสร้างความมั่นใจให้เกิดข้ึนได้	หรือ

สนับสนุนให้มีการทดลองท�าโครงการและกิจกรรมในระดับพื้นที่	เป็นต้น

	 เชื่อว่ายังมีรูปแบบ	 (Model)	อื่นๆ	อีกมากมายท่ีเราสามารถน�ามา

เป็นต้นทนุในการพฒันายอดสร้างผูน้�ารุน่ใหม่เกดิขึน้ได้	ส่วนแนวทางการพฒันา

สร้างผู้น�ารุ่นใหม่	จ�าเป็นต้องบูรณาการกับภาคีเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน

อื่น	 สถาบันวิชาการต่างๆ	 มาช่วยกันระดมพลังความคิดและสรรพก�าลัง	

ทรัพยากรต่างๆ	ร่วมกัน



บทที่ 5

ทิศทำงในอนำคต
ของกำรขับเคลื่อนนโยบำย

ในกลุ่มผู้มีปัญหำสถำนะบุคคล



สำระส�ำคัญในบทนี้
 Â ควำมเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้มีปัญหำสถำนะบุคคล
ทั้งในระดับประเทศและในระดับพื้นที่

 Â กำรเตรียมกำรเพื่อรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลง
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ความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนกับกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลทั้งในระดับ

ประเทศและในระดับพื้นที่

			1.	นโยบาย	ระเบียบ	ประกาศใหม่และการบังคับใช้กฎหมาย	อาจจะ

จ�ากดัสทิธแิละการเข้าถงึสทิธสิถานะบคุคลและสทิธขิัน้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุ

มากขึ้น	 เช่น	มติคณะรัฐมนตรี	 26	มกราคม	พ.ศ.2564	 เรื่องการยกเลิก									

หลกัเกณฑ์การก�าหนดสถานะกลุม่เป้าหมายตามยทุธศาสตร์การจดัการสถานะ

และสทิธิบคุคล	ตามมติคณะรฐัมนตรวีนัที	่7	ธนัวาคม	พ.ศ.2553		และขออนมุตัิ

หลักเกณฑ์การก�าหนดสถานะบุคคลใหม่	 เพ่ือใช้ทดแทนหลักเกณฑ์เดิมและ

ประกาศใช้	เมือ่วันที	่9	ธนัวาคม	พ.ศ.2564	เช่น	หลกัเกณฑ์การอนมุตัใิห้สถานะ

ต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย	(มีถิ่นที่อยู่ถาวร)	แก่กลุ่มบุคคลท่ีไม่ได้

เกิดในประเทศไทยและอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในระเทศไทยมานาน	และการให้

สถานะคนต่างด้าวทีไ่ด้รบัการผ่อนผนัให้อาศัยอยูใ่นราชอาณาจกัรไทยเป็นการ

ชั่วคราว	การขอแปลงสัญชาติในกลุ่มที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยมาก่อน	

หญิงต่างด้าวที่ขอสัญชาติตามสามี	 เป็นต้น	หลักเกณฑ์ใหม่มีความยุ่งยาก

มากกว่าเดมิมาก	ไม่เอือ้ต่อการพสิจูน์สญัชาติ	เช่น	ผูข้อพสิจูน์สญัชาตจิะต้องไม่

เคยต้องโทษคดอีาญามาก่อน	หรอืพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี	ไม่มพีฤตกิรรม

เร่ืองความมั่นคงของชาติ	 (ตีความอย่างไร)	มีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ	

เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย	ประกอบอาชีพสุจริตโดยมีใบ

อนุญาตท�างาน	(หากท�าไร่ท�าสวน/รบัจ้างทัว่ไปต้องใช้ใบอนญุาตท�างานหรอืไม่)	

โดยเจ้าหน้าที่รัฐใช้ดุลพินิจเป็นหลักในการพิจารณาและตัดสินใจ

2.	สถานการณ์การเปลีย่นแปลงความมัน่คงตามแนวชายแดนทีเ่กดิจาก

สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองภายในของประเทศเมียนมาร์ระหว่าง

รัฐบาลกับกลุ่มต่อต้าน	มีแนวโน้มว่าจะเกิดความรุนแรง	หากสถานการณ์ความ

ขัดแย้งไม่มีสัญญาณการเจรจา	ส่งผลประชาชนและชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ	ใน

ประเทศเมียนมาร์อพยพหนีภัยเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น	ท�าให้มีประชากร

แฝงในพืน้ทีม่จี�านวนมากขึน้	อาจส่งผลท�าให้รัฐมีมาตรการเข้มงวดในการควบคมุ

และจ�ากดัสิทธกิารให้สญัชาตแิละสถานะบคุคลแก่กลุม่ชนเผ่าพืน้เมอืงและกลุม่
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ชาติพันธุ์ไร้สัญชาติที่ก�าลังจัดท�าทะเบียนราษฎร์และก�าลังรอพิสูจน์

3.	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19	และการเปลีย่นแปลงความ

มัน่คงตามแนวชายแดนทีเ่กิดจากสถานการณ์ความขดัแย้งทางการเมอืงภายใน

ของประเทศเมียนมาร์ระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มต่อต้านซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงท่ีมีการ

แพร่ระบาดของโควิด-19	แนวโน้มจะมีความรุนแรงมากขึ้น	ส่งผลกระทบทั่ว

ประเทศและต่างประเทศ	 โดยสังคมเกิดการปรับตัวในรูปแบบวิถีใหม่	 (New	

Normal)	ทั้งน้ีหากแต่ละประเทศสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้ว	 ใน

ระยะสั้นคาดว่านโยบายต่างๆ	รัฐจะให้ความส�าคัญกับการฟื้นฟูด้านต่างๆ	โดย

เฉพาะเศรษฐกิจของแต่ละพืน้ทีค่วบคู่กบัการยกระดบัมาตรฐานด้านสาธารณสขุ	

แต่แนวโน้มสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 ไม่ได้ลดลง				

มิหน�าซ�้ายังมีการกลายพันธุ์และแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น	กล่าวคือ	การแพร่ระบาด

อย่างรวดเร็วของไวรัสโควิดสายพันธุ์โอไมครอน	(Omicron)	หากรัฐบาลต้อง			

ล๊อกดาวน์ปิดเมือง	ยิ่งส่งผลกระทบซ�้าเติมกับปัญหาเศรษฐกิจประเทศและส่ง

ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูง	 โดยเฉพาะกลุ่มคนไร้สัญชาติท่ี

ต้องใช้ชีวิตยากล�าบากขึ้น			

กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม	กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์	 (24	เมษายน	พ.ศ.2564)	เสนอรายงานผลกระทบ

ของโควดิ-19	ต่อประชากรเปราะบางว่า	มผีลกระทบค่อนข้างมากต่อครอบครวั

กลุ่มเปราะบางที่รายได้ลดลงรายจ่ายเพ่ิมขึ้น	และมีหนี้สินเพิ่มขึ้นมากกว่าคน

ไทยทั่วไป	รวมถึงได้รับผลกระทบทางสังคมท่ีรุนแรงมากกว่า	จึงเป็นกลุ่มเสี่ยง

ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดมากท่ีสุด	 เนื่องจากข้อจ�ากัดในการใช้ชีวิตและการ

ท�างาน	การขาดรายได้และหลักประกันทางเศรษฐกิจและสังคม	

สถานการณ์แนวโน้มในกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลนั้น	ประเมินว่าจาก

ความเป็นกลุ่มคนไร้สัญชาติท�าให้ไม่ได้รับสิทธิและบริการต่างๆ	และเข้าไม่ถึง

โครงการเยียวยาต่างๆ	ของรัฐอยู่แล้ว	จะยิ่งกลายเป็นกลุ่มเปราะบางมากที่สุด

ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางท่ัวไป	ความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ไร้

สัญชาติ	ก่อให้เกิดอคติทางชาติพันธ์ุและถูกเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและถูก
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ละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่างๆ	จากสังคมไทย	และการที่มีที่ดินท�ากินอยู่

ในเขตป่าหากถูกจับกุมก็จะโดนอย่างน้อยสองข้อหาเสมอ	นั่นคือบุกรุกป่า

อนุรักษ์และเข้าเมืองผิดกฎหมาย	จึงได้รับผลกระทบหลายเท่าทวีคูณมากกว่า

กลุ่มเปราะบางทัว่ไปในเรือ่งปัญหาเศรษฐกจิหรอืรายได้	ปัญหาสขุภาพจากการ

เข้าไม่ถึงสิทธิ	ทั้งยังมีความสุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านอื่นๆ				

อีกด้วย	

4.	การเปลี่ยนทางสังคมในโลกยุคดิจิตอล	 (Digital)	ส่งผลกระทบต่อ				

วิถชีวิีตกลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบคุคล	:	ด้วยวกิฤตการณ์โควดิ-19	ส่งผลต่อวถีิชวีติ

คนไทยและกลุ่มเปราะบางเปลี่ยนแปลงไปแบบเฉียบพลัน	ก่อให้เกิดความ

เหลื่อมล�้าในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้	หรือความเหลื่อมล�้าทางดิจิตอล

ท�าให้เกิดช่องว่างมากขึน้ระหว่างประชาชนทีมี่ความพร้อมและกลุม่ทีไ่ม่มคีวาม

พร้อมด้านเศรษฐกิจและสังคม	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชาชนกลุ่มเปราะบาง

หรือผู้ด้อยโอกาสในมิติต่างๆ

ส�าหรับกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคล	ที่มีเง่ือนไขข้อจ�ากัดในเรื่องการ

ศึกษา	ภาษา	สถานะบุคคลและสิทธิ	ความยากจน	กลุ่มคนเหล่านี้จะได้รับ							

ผลกระทบจากการเข้าไม่ถึงอินเตอร์เน็ต	ไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์ดิจิตอล	และไม่มี

รายได้พอจ่ายค่าอินเตอร์เน็ต	 เข้าไม่ถึงข้อมูลที่จ�าเป็น	ปัญหาเหล่านี้เกิดจาก

ความไม่สะดวกและไม่มีรายได้พอที่จะจ่ายค่าบริการ	ส่งผลโดยตรงต่อความ

เหลือ่มล�า้ในการเข้าถึงข้อมลูจ�าเป็นต่างๆ	โดยเฉพาะในวิกฤตการณ์โควดิ-19	จะ

เข้าไม่ถึงการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลเพราะลงทะเบียนรับสิทธิไม่ได้	 หรือ

จะต้องรับเงินเยียวยาผ่านระบบ	prompt	pay	mobile	banking	 ซ่ึงชนเผ่า	

พ้ืนเมืองที่ไร้สัญชาติและมีปัญหาเรื่องการสื่อสารจะท�าอย่างไร	 ไม่มีทักษะ
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ดิจิตอลหมายถึงทักษะในการใช้	การเข้าใจ	การสร้างและการเข้าถึงเทคโนโลยี

ดจิติอล	ปัญหาน้ีส่งผลถงึการขาดทกัษะการเอาตวัรอดและปรบัตัวในช่วงวกิฤต

โควิดด้วย	นอกจากที่ต้องใช้ความสามารถในการจะค้นหาข้อมูลท่ามกลาง

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19แล้วยังมีความเสี่ยงในการติดเช้ือและแพร่

เชื้อไวรัสโควิด-19	และการเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือและเยียวยาต่างๆ	ด้วย	

ปัญหาส�าคัญคอืความสามารถทีจ่ะท�าความเข้าใจและรบัมือกบัข่าวลวงและการ

ถกูหลอกทางออนไลน์	กเ็ป็นปัญหาหนึง่ทีจ่ะท�าให้เกดิความเสีย่งสงูต่อคณุภาพ

ชีวิตของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล	เพราะคนเหล่านี้รับสื่อคล้ายสื่อดั้งเดิม	คือมี

แนวโน้มจะเชื่อเรื่องข่าวที่ส่งต่อๆ	กันมาว่าเป็นเรื่องจริง	

อกีประเดน็ส�าคญัคอื	ปัญหาโอกาสเข้าถงึการพฒันาทกัษะการประกอบ

อาชีพต่างๆ	ที่ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์	โดยเฉพาะผ่านช่องทางยูทูบ

(You	Tube)	และเว็บเรียนรู้ออนไลน์ต่างๆ	 ในสถานการณ์ท่ีตกงานจากการ

รบัจ้างในเมอืง	การปรบัทกัษะให้สามารถหางานอืน่ๆ	ท�าได้	การท�าอาชพีอสิระ	

หรือประกอบกิจการขนาดเล็กที่เป็นทางเลือกส�าคัญเป็นไปได้ยาก	หรือเป็นไป

ไม่ได้เลยจะท�าอย่างไร	ขณะทีค่นไทยพ้ืนราบและกลุม่คนมสีญัชาตไิทยท่ีพดู	อ่าน	

เขยีน	ภาษาไทยได้	มโีอกาสมากมายในการเข้าถงึอาชพีทางเลอืกต่างๆ	ดงักล่าว

ได้	รวมทั้งปัญหาขาดความมีส่วนร่วมของพลเมืองดิจิตอลในการร่วมแก้วิกฤต	

จนถูกลืมเหมือนไร้ตัวตน	เหมือนเงาที่ถูกทอดทิ้งก็มักจะเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การ

เกิดครั้งวิกฤตใหม่	ประเด็นนี้ส�าคัญมากเช่นกัน	 เพราะประชากรกลุ่มนี้จะไม่

สามารถเขามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา	ร่วมดูแลสังคมผ่านเครื่องมือดิจิตอล
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ในมิติท่ีเก่ียวข้องกับประชาธิปไตย	สิทธิพลเมือง	ทัศนคติรัฐ	ความเช่ือถือไว้ใจ

กันและกันระหว่างประชาสังคมและภาครัฐในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา	

การเตรียมการเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

1.	การเตรียมรับมือกับนโยบาย	ระเบียบ	ประกาศฉบับใหม่และการ

บังคับใช้กฎหมายสถานะบุคคล	

ประเด็นน้ี	 เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการท�างานด้าน

สถานะบุคคลและแกนน�าที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นท่ี	ควรจะต้องเร่ง

วิเคราะห์ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น	 โดยชวนภาคีเครือข่ายต่างๆ	มาร่วม

วิเคราะห์	ร่วมเรียนรู้และวางแผนแก้ไขปัญหา	ขณะเดียวกันควรสร้างเวทีการ

เรยีนรูใ้ห้แก่กลุ่มแกนน�าเครอืข่ายชนเผ่าพืน้เมอืงและกลุม่ชาตพินัธุต่์างๆ	อย่าง

กว้างขวางให้มากทีส่ดุ	จดัท�าข้อเสนอแนะต่อประกาศฉบบัใหม่ดงักล่าวกับกรม

การปกครอง	กระทรวงมหาดไทยให้มกีารทบทวนและปรบัปรงุแก้ไขหลกัเกณฑ์

การพิสูจน์สถานะและการให้สัญชาติ

2.	การเตรียมการรบัมอืกบัสถานการณ์การเปลีย่นแปลงความมัน่คงตาม

แนวชายแดน

สถานการณ์ความขดัแย้งทางการเมืองภายในของประเทศเมยีนมาร์และ

มีผู้อพยพลี้ภัยมาอยู่ฝั่งไทยจ�านวนมาก	หากไม่ได้มีการจัดการท�าข้อมูลที่ดี	เช่น	

จัดท�าทะเบียนและบัตรประจ�าตัวชัดเจน	จะกลายเป็นประชากรแฝง	ส่งผลเกิด

ปัญหาต่างๆ	มากมายในการจัดการปัญหาทีเ่กดิจากประชากรแฝงเหล่านี	้ดงันัน้	

วิธีการเตรียมรับมือคือการเตรียมการส�ารวจข้อมูลจัดท�าทะเบียนและบัตร					

ร่วมกับหน่วยงานปกครองและองค์กรปกคลองส่วนท้องถ่ิน	 วางแผนป้องกัน

อาชญากรรมและการค้ามนุษย์กับประชากรเหล่านี้	วางแผนจัดการโรคระบาด

และแก้ไขปัญหาสุขภาพ	ที่อาจเกิดขึ้น

3.	 เสริมความเข้มแข็งหรือพัฒนายกระดับคุณภาพเครือข่ายองค์กร

พัฒนาเอกชนและเครือข่ายกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์
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การเสริมความเข้มแขง็หรอืพฒันายกระดับคณุภาพองค์กรทีจ่�าเป็น	เช่น	

การจัดการองค์ความรู	้ระบบข้อมลู	การบรหิารจัดการองค์กรและก�าหนดทศิทาง	

แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายกลุ่มหรือเครือข่ายชนเผ่า

พืน้เมอืงและกลุ่มชาตพินัธุต่์างๆ	เพือ่ให้สามารถบรหิารจดัการสถานการณ์และ

แก้ไขปัญหาใหม่ๆ	บนฐานจุดแข็งวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์

4.	การเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนทางสังคมในโลกยุคดิจิตอล	(Digital)

ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต

เพื่อให้ชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ไร้สัญชาติสามารถปรับตัวเท่า

ทันและสามารถใช้ชีวิตให้อยู่รอดกับสังคมดิจิตอลได้	 องค์กรพัฒนาเอกชน						

ชนเผ่าพื้นเมือง	และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องหันหน้าปรึกษาหารือ	

คิดค้นและวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง	ประสานงานกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมจัดการแก้ไขปัญหา	และจัดท�าข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายเร่งด่วนเสนอรฐับาลเพือ่ให้มแีผนการจัดการปัญหาความเหลือ่มล�า้และ

การเข้าถึงสิทธิบริการและการเยียวยาต่างๆ	ของรัฐ	ดังต่อไปนี้

1)	การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและการใช้ประโยชน์	ปัจจุบันรัฐยังไม่มีแผน

งานทีช่ดัเจนทีจ่ะก�าหนดให้ประชาชนเข้าถงึอินเตอร์เนต็	ซึง่อนิเตอร์เนต็มคีวาม

ส�าคัญและจ�าเป็นต่อคุณภาพชีวิตประชาชนและการเข้าถึงมาตรการต่างๆ	ของ

รฐัให้กลายเป็นสิทธขิัน้พืน้ฐาน	ดงันัน้ควรเป็นสาธารณปูโภคพืน้ฐานชนดิหนึง่ที่

ประชาชนทกุคนเข้าถงึโดยใช้เวลาอนัสัน้	ไม่ว่าจะผ่านกลไกราคาต�า่เพยีงพอกบั

ก�าลงัซือ้ของคนจนและกลุม่คนเปราะบางผูม้ปัีญหาสถานะบคุคล	ด้วยการขยาย

อินเตอร์เน็ตฟรีให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและชนเผ่าพื้นเมืองที่

ยากจนให้เข้าถึงบริการต่างๆ	ของรัฐ	เข้าถึงได้อย่างมีคุณภาพ	และที่ส�าคัญคือ

ควรต้องมทีกัษะดจิติอล	(อาจเน้นกลุม่เยาวชน	ลกูหลานทีม่กีารศกึษา	อ่านออก

เขียนได้)		

2)	 การพัฒนาศักยภาพขององค์กรและเครือข่ายข้อต่อสุดท้ายทาง

ดจิติอล	แม้ว่าชนเผ่าพืน้เมอืงและกลุม่ชาติพนัธุแ์ละกลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบคุคล
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ส่วนมากจะไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลและระบบอินเตอร์เน็ตโดยตรง	

แต่สามารถเข้าถึงเช่ือมโยงผ่านองค์กรพัฒนาเอกชน	และเครือข่ายองค์กรภาค

ประชาสังคม	สามารถวางตัวเป็นข้อต่อสุดท้ายทางดิจิตอลระหว่างบริการหรือ

มาตรการดจิติอลรฐั	เพือ่ให้ประชากรชนเผ่าพืน้เมอืงและผูม้ปัีญหาสถานะบุคคล

เข้าถึง	 เช่น	ประเด็นสิทธิและบริการสุขภาพ	อาจใช้เครือข่ายอาสาสมัคร

สาธารณสุข	 ในประเด็นการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและทักษะดิจิตอลก็มีช่องทาง

พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐได้	องค์กรพัฒนาเอกชนชนเผ่าพื้นเมืองก็

สามารถท�าหน้าที่ในลักษณะเดียวกันในการเชื่อมต่อมาตรการช่วยเหลือของรัฐ	

เอกชน	หรอืโอกาสดิจติอลเพือ่การพัฒนาอาชพีให้แก่ชนเผ่าพืน้เมอืงและกลุม่ผู้

มีปัญหาสถานะบุคคลได้			

3)	การเฝ้าระวงัไม่ให้ชนเผ่าพืน้เมอืงและกลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบคุคลตก

เป็นเหยื่อถูกหลอก	หรือเป็นเครื่องในการก่ออาชญากรรมของกลุ่มผู้ไม่หวังดี		

ขณะที่เทคโนโลยีดิจิตอลพัฒนาอย่างรวดเร็วและสร้างโอกาสต่างๆ	มากมายใน

ทางสังคมเรื่องทักษะอาชีพ	โอกาสสร้างรายได้	เข้าถึงบริการต่างๆ	ของรัฐ	แล้ว

ยงัมปัีญหกลุ่มเปราะบางตกเป็นเหยือ่อาชญากรรมในโลกอนิเตอร์เนต็	ข้อจ�ากดั

ของชนเผ่าพื้นเมืองและผู้มีปัญหาสถานะบุคคลคือ	ความสามารถที่จะท�าความ

เข้าใจ	 ไม่สามารถรับมือกับข่าวลวงได้	 จึงถูกหลอก	 ถูกขโมยตัวตนหรือข้อมูล

ส่วนตัวไปใช้หลอกลวง	ฉ้อโกงและหาประโยชน์ส่วนตัว	 เพราะว่ากลุ่มคนเหล่า

น้ีเป็นเหยือ่ทีเ่หมาะสมทีข่าดความรูแ้ละไม่เท่าทนั	มแีรงจงูใจให้เกดิการตกเป็น

เหยื่อ	และภาวะขาดการป้องกันตัว	จึงเกิดความเสี่ยงสูงต่อคุณภาพชีวิต
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แนวทางการเฝ้าระวัง	คือ	การส่งเสริมให้กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองและผู้มี

ปัญหาสถานะบุคคลมีความรู้ความเข้าใจ	 รู ้เท่าทันและป้องกันตนเองและ

ครอบครัวได้จึงเป็นแนวทางส�าคัญ	 	 เร่ิมจากการศึกษาประเมินสถานการณ	์

วางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกับแกนน�าชุมชนและเครือข่าย	การฝึกอบรมให้ความ

รู้ความเข้าใจในทักษะที่จ�าเป็นแก่หัวหน้าครอบครัวและแกนน�าชุมชน





บทที่ 6
บทสรุป
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การถอดบทเรียนประสบการณ์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเรื่อง

สทิธขิัน้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุในกลุม่ผู้มปัีญหาสถานะบคุคลนี	้ด�าเนนิการถอด

บทเรียนเฉพาะช่วงเวลาด�าเนินโครงการ	ระหว่างปี	พ.ศ.2556-2564	โดยการ

สนับสนุนของส�านักสนับสนุนสุขภาวะกลุ่มประชากรกลุ่มเฉพาะ	 (ส�านัก	9)	

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)		

วัตถุประสงค์การถอดบทเรียนครั้ง น้ี	 เพื่อสร ้างองค์ความรู ้จาก

ประสบการณ์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเรื่องสิทธิข้ันพื้นฐานด้าน

สาธารณสขุในกลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบคุคล	และน�าองค์ความรูจ้ากประสบการณ์

การขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะนี	้ไปเผยแพร่แก่ผูท้ีม่คีวามสนใจน�าไปประยกุต์

ใช้	หรือต่อยอดการจดัท�าและขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะในประเดน็ปัญหาอืน่

ได้			

วิธีการถอดบทเรียนใช้รูปแบบเล่าเรื่อง	(story	telling)	ซึ่งเป็นการปลด

ปล่อยความรู้ที่ฝังลึก	(tacit	knowledge)	ภายใต้บริบทที่จ�าเพาะเจาะจงทั้งใน

เชิงประเด็น	เนื้อหา	และตัวละครที่เกี่ยวข้อง	กระบวนการด�าเนินงานและผลที่

ได้จึงมีความจ�าเพาะสูงเฉพาะในกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลเท่านั้น	

ขอบเขตเนื้อหาการถอดบทเรียน	ประกอบด้วย	1)บทน�า	(ความเป็นมา)													

2)ประสบการณ์ขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ	3)ประสบการณ์ขับเคลื่อน

นโยบายระดับพื้นที่	 4)แกนน�าและเครือข่ายผู้มีปัญหาสถานะบุคคลร่วมขับ

เคลื่อน	และ	5)ทิศทางในอนาคตของการขับเคลื่อนนโยบายในกลุ่มผู้มีปัญหา

สถานะบุคคล	ซึ่งสรุปและอธิบายพอสังเขป	ได้ดังนี้		

บทน�า 

ประเทศไทยได้สร้างหลกัประกนัสขุภาพ	(Universal	Health	Coverage)	

ส�าหรบัคนไทยทัง้ประเทศ	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.2545	ครอบคลุมคนไทยทกุคน	ภายใต้ระบบ

หลกัประกนัสขุภาพ	3	ระบบหลกั	ได้แก่	1)	ระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า	

(48.3	ล้านคน)	2)	ระบบประกนัสงัคม	(13.3	ล้านคน)	และ3)	สวัสดิการรกัษา

พยาบาลของข้าราชการรัฐวสิาหกจิและบุคลากรของรฐัและครอบครัว	(4.9	ล้าน
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คน)	นอกจากนี้ยังมีและระบบอื่นๆ	 (1.8	ล้านคน)	 เช่น	ครูเอกชน	ข้าราชการ

และลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าว

และแรงงานต่างด้าว	เป็นต้น	

พบว่ายังมีคนไทยอีกจ�านวนหนึ่งยังไม่สามารถเข้าถึงระบบหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า	แม้จะเคยได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขจากโครงการ

บตัรสวสัดกิารส�าหรบัผูม้รีายได้น้อย	เนือ่งจากการตคีวามตามมาตรา	5	ในพระ

ราชบญัญตัหิลักประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิพ.ศ.2545	ทีร่ะบวุ่า	“ผูม้สีทิธใินระบบ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น”	ท�าให้กลุ่มบุคคลที่มี

ปัญหาสถานะและสิทธิในขณะนั้น	จ�านวนกว่า	5	แสนคน	ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้น

ฐานด้านสาธารณสุข	

ด้วยเหตผุลดังกล่าว	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและภาคประชาสงัคมจงึได้ร่วม

มอืกนัพยายามผลกัดนัการเข้าถงึสทิธขิัน้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุให้กบับคุคลที่

มีสถานะและสิทธิ	แต่เนื่องจากเป็นเร่ืองซับซ้อน	รัฐมองว่าเกี่ยวข้องกับความ

มัน่คงของประเทศ	รวมทัง้หลายหน่วยงานและผู้เกีย่วข้องบางส่วนยงัขาดความ

รูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้อง	ใช้ระยะเวลากว่า	5	ปี	จงึประสบความส�าเร็จ	และเมือ่วนั

ที	่23	มนีาคม	พ.ศ.2553	คณะรฐัมนตรไีด้มมีตใิห้สทิธ(ิคนืสทิธ)ิ	ขัน้พืน้ฐานด้าน

สาธารณสุขกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะและสิทธ	ิจ�านวนท้ังสิ้น	457,409	คน	ตั้งงบ

ประมาณชดเชย	รวมท้ังบประมาณเหมาจ่ายรายหัวปรับตามโครงสร้างอาย	ุ

ตัง้แต่วนัที	่1	เมษายน	พ.ศ.2553	โดยมีกระทรวงสาธารณสขุ	(สธ.)	เป็นผู้บรหิาร

จัดการ	

เงื่อนไขและข้อจ�ากัดกองทุนคืนสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่	 23	

มีนาคม	พ.ศ.2553

ถงึแม้ว่าของมต	ิครม.23	มนีาคม	พ.ศ.2553	ซึง่ต่อไปนีเ้รยีกว่า	“กองทนุ

คนืสทิธิ”	ได้แก่	กลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบคุคล	มผีลดีทีส่ามารถป้องกนัสภาวะการ

เจ็บป่วยไม่ให้กลายเป็นการเจ็บป่วยเรื้อรัง	ลดภาระค่าใช้จ่าย	ไม่ให้ล้มละลาย

จากการรักษาพยาบาล	และยงัช่วยหน่วยบรกิารให้มีความอุน่ใจว่าเมือ่ให้บรกิาร
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แก่บุคคลเหล่านี้แล้วมีงบประมาณจากรัฐสนับสนุน	อย่างไรก็ตามยังมีเง่ือนไข

และข้อจ�ากดัทีเ่ป็นปัญหาและอปุสรรค	เช่น	ไม่ครอบคลมุกลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะ

บุคคลและสิทธิที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย	ข้อจ�ากัดในเรื่องที่ไม่สามารถพัฒนา

ชดุสิทธปิระโยชน์ทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพให้เกดิความเท่าเทยีมกบั	ระบบ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 (สปสช.)	ข้อจ�ากัดในการระเบียบและกฎหมาย

เพื่อการบริหารจัดการกองทุน	กล่าวคือจึงไม่สามารถจัดซื้อวัคซีน	เวชภัณฑ์เอง

ได้	และระบบและกลไกจัดบริการสุขภาพที่มีอยู่	 ไม่เอ้ือต่อการเข้าถึงสิทธิและ

บริการสขุภาพของกลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบคุคล	ท�าให้กลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะและ

สิทธิเข้าไม่ถึงสิทธิและบริการสุขภาพเท่าที่ควรจะเป็น	

การด�าเนินโครงการและผลที่เกิดขึ้น	 ระหว่างปี	พ.ศ.2556-2564	สรุป

ได้	ดังนี้	

1.	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเพิ่มเติมอีก	4	ครั้งเพื่อให้สิทธิข้ันพ้ืนฐานด้าน

สาธารณสุขแก่กลุ่มผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิที่คงเหลือไม่ได้รับสิทธิ	กล่าวคือ	

โดยคณะรัฐมนตรี	มีมติเมื่อวันที่	20	เมษายน	พ.ศ.2558	มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ

วนัที	่10	มนีาคม	พ.ศ.2563	มตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่22	กนัยายน	พ.ศ.2563	

และ	มตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วันที	่30	มนีาคม	พ.ศ.2564	ส่งผลท�าให้กลุม่ผูม้ปัีญหา

สถานะและสทิธไิม่น้อยกว่า	300,000	คน	ได้รบัสทิธขิัน้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุ

และเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น		

2.	 เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพใกล้เคียงกับระบบหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า	 (บัตรทอง)	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	

เช่น	ชดุสทิธปิระโยชน์ต่างๆ	การย้ายหน่วยบรกิารได้ปีละ	1	ครัง้	(สปสช.ให้สทิธิ

ย้ายหน่วยบริการได้	ปีละ	4	ครั้ง)	การบริการสุขภาพ	เช่น	การส่งเสริม	การ

ป้องกันโรค	การบริการรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ	ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ระบบ

เดียวกับ	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	

3.	มผีูแ้ทนชนเผ่าพืน้เมอืงและผูแ้ทนกลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบคุคล	ได้เป็น

กรรมการก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการจัดบริการข้ันพื้นฐานด้าน
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สาธารณสุขให้แก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	(ตามมติคณะรัฐมนตรี	วันที่	

23	มีนาคม	พ.ศ.2553)	จ�านวน	2-3	คน	นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.2553	จนถึงปัจจุบัน

4.	 เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ	 เช่น	

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยและ

เครือข่ายผู้มีปัญหาสถานะบุคคล	กับเครือข่ายหมอชายแดน	 เครือข่ายครู

โรงเรยีนชายแดน	สถาบนัวชิาการ	ภาคเีครอืข่ายทีท่�างานด้านสทิธสุิขภาพ	และ

สื่อมวลชน		

5.	เกดิรปูแบบ	(Model)	ระบบและกลไกจัดบรกิารสขุภาพทีเ่อือ้ต่อการ

เข้าถงึสทิธิและบรกิารสขุภาพของกลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะและสทิธ	ิเช่น	เกดิระบบ

และกลไกจดับริการสขุภาพระดบัจงัหวดั	1	แห่ง	(เชยีงราย)	ระบบและกลไกจดั

บริการสุขภาพระดับพื้นที่	6	แห่ง	คือ	อ.แม่จัน	อ.แม่ฟ้าหลวง	อ.แม่สาย	จังหวัด

เชียงราย	อ.ฝาง	และอ.แม่อาย	 จังหวัดเชียงใหม่	และอ.ปางมะผ้า	จังหวัด

แม่ฮ่องสอน	เกิดรูปแบบ	(Model)	ล่ามชุมชน	3	รูปแบบ	คือ	ล่ามชุมชน	หรือ

นักสื่อสารชุมชน	ล่ามชุมชนในโรงพยาบาล	และล่ามอาสาสมัครสาธารณสุข	

(อสม.)	เชี่ยวชาญเรื่องกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคล	

6.	มีคู่มือการพัฒนาระบบและกลไกจัดบริการสุขภาพระดับพื้นท่ี	คู่มือ

การพัฒนาศนูย์ประสานงานหลกัประกันสขุภาพภาคประชาชนในกลุม่ชาตพินัธุ์

และชนเผ่าพ้ืนเมือง	สื่อและหลักสูตรฝึกอบรมล่ามชุมชน	 เอกสารข้อเสนอเชิง

นโยบายเพื่อการขับเคลื่อนการให้สิทธิ(คืนสิทธิ)	ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขใน

กลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคล	

ประสบการณ์ขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ  

การน�าเสนอประสบการณ์ขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ	ประกอบ

ด้วย	3	หัวข้อย่อย	คือ	กรอบความคิดการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ	ความ

ส�าเร็จที่เกิดข้ึนตั้งแต่ปี	พ.ศ.2556	จนถึงปี	พ.ศ.2564	และข้อท้าทายของการ

ขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศมีอะไรบ้างที่ยังท�าไม่ได้	 แต่จ�าเป็นต้องขับ

เคลื่อนเชิงนโยบาย	
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1	กรอบความคดิการขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะทีใ่ช้ในการ		 	 	 	 	ขบั

เคล่ือนที่เป็นรูปแบบผสมผสาน	 (Hybrid	model)	 โดยใช้แนวคิดนโยบาย

สาธารณะอย่างมส่ีวนร่วม	(Participatory	public	policy	process	:4p)	ทัง้การ

ก่อรปูและท�าให้เกิดนโยบาย	(Policy	formation)	จนถงึการน�านโยบายไปสูก่าร

ปฏิบัติ	 (policy	 implementation)	 โดยยุทธศาสตร์หลักที่ใช้คือ	สามเหลี่ยม

เขยือ้นภเูขา	หรอืไตรพลงั	(พลงัความรู	้พลงัเครอืข่ายและพลงันโยบาย)	โดยใน

ช่วงก่อรปูเพือ่ให้เกิดนโยบายน้ัน	ใช้พลงัความรูแ้ละพลงัเครอืข่าย	โดยมเีครือ่งมอื

ส�าคัญในการขับเคลื่อนงาน	 เช่น	การศึกษาสังเคราะห์และจัดท�าข้อเสนอเชิง

นโยบาย	จัดเวทีสื่อสารท�าความเข้าใจ	การยื่นหนังสือ	การสื่อสารสาธารณะ	

เป็นต้น

2	ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี	พ.ศ.2556	จนถึงปี	พ.ศ.2564	คณะ

รัฐมนตรีได้มีมติการให้สิทธิ(คืนสิทธิ)	ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติมให้แก่

กลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลที่ผ่านมาอย่างน้อยสามระดับ	คือ

ระดับประชากรเป้าหมาย	คือกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลทุกกลุ่มกว่า	

550,000	คนได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุข	ส่งผลช่วยแบ่งเบาภาระค่า

ใช้จ่าย	ลดภาระหนี้สิน	ไม่ล้มละลายจากการรักษาพยาบาล	ซึ่งยังท�าให้กลุ่มผู้มี

ปัญหาสถานะบุคคลสามรถใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้นทั้งในด้านสังคม	วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ	ส่วนกระทรวงสาธารณสุขและ

หน่วยบริการต่างๆ	(โรงพยาบาล)	ได้รบัประโยชน์ทีไ่ด้รบังบประมาณเพิม่เตมิใน

การแก้ไขปัญหาหนี้สินคงค้างจากการให้บริการกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลที่

ผ่านมา	มีงบประมาณเพียงพอในการจัดบริการสาธารณสุขแก่กลุ่มผู้มีปัญหา

สถานะบุคคลได้	สามารถใช้งบประมาณนี้ในการน�าไปใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริม

ป้องกนัโรคตามบริเวณชายแดนไม่ให้เกดิการแพร่ระบาดสูค่นไทยส่วนใหญ่ของ

ประเทศตามที่ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	และกระทรวง

สาธารณสุขเคยกังวลอีกต่อไป		

แกนน�าและคนท�างานได้รับการพัฒนามากขึ้น	 เช่น	มีความรู้ความ

เข้าใจและมีองค์ความเกี่ยวกับการจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายและขับเคลื่อน
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นโยบายสาธารณะในระดบัต่างๆ	ตัง้แต่ระดบัชมุชน	ระดบัต�าบล	และระดบัชาต	ิ	

การจัดท�าข้อมูล	ยกระดับแนวคิดการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา	มี

องค์ความรู้ทกัษะการติดต่อประสานงานหน่วยงานทีม่อี�านาจตดัสนิใจเพือ่สร้าง

ความร่วมมือและสนับสนับสนุนการท�างานแก้ไขปัญหาระดับชุมชน	การเจรจา

ต่อรอง	และการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่	เป็นต้น	

องค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ท�างานเปลี่ยนไปจากเดิม	 เห็นได้จาก

องค์กรเครือข่ายทีท่�างานด้านสญัชาตแิละสถานะบคุคล	เริม่ตืน่ตวัหนัมาท�างาน

เร่ืองสิทธข้ัินพ้ืนฐานด้านสาธารณสขุในกลุม่เด็กนกัเรยีนไร้รฐัไร้สญัชาตใินสถาน

ศึกษาควบคู่กับการแก้ไขปัญหาสัญชาติ	ปัจจุบันเครือข่ายศูนย์การเรียนเอกชน

ร่วมกบัส�านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ	(สช.)	ก�าลงัจดัท�านโยบายสทิธิ

ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขในกลุ่มเด็กไร้รัฐไร้สัญชาตินอกสถานศึกษาและขับ

เคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 เรื่องการคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพ

ของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวกิฤตอย่างเป็นธรรมในปี	พ.ศ.2565	และเริม่

สนใจในการท�างานเชิงระบบเพื่อขับเคลื่อนงานสถานะบุคคลระดับพื้นที่	

3.	ข้อท้าทายของการขบัเคล่ือนนโยบายระดับประเทศ	เช่น	ยงัมกีลุม่เป้า

หมาย	กฎหมาย	นโยบายหรือสถานการณ์ทีย่งัไม่ได้รบัการแก้ไข	ซ่ึงสรปุได้ดงันี้

3.1	จะท�าอย่างไรให้เด็กนักเรียนรหัส	G	 เหล่านี้ได้รับการส�ารวจ

ทางทะเบียนราษฎร์และมีเลขประจ�าตัว	13	หลักก่อนหมดสภาพความ

เป็นเด็กนักเรียนรหัส	G	และจะท�าอย่างไรที่จะท�าให้ได้สิทธิการรักษา

ฟรีตามมติคณะรัฐมนตรีติดตัวไปกับเด็กนักเรียนจนกว่าจะเปลี่ยน

สถานภาพบุคคล							

3.2	กลุม่เด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สญัชาตนิอกระบบโรงเรยีนจ�านวน

มากทีย่งัไม่ได้รับการส�ารวจจัดท�าทะเบยีนราษฎร์และก�าหนดเลขประจ�า

ตวั	13	หลกัและไม่มนีโยบายคุ้มครองสทิธด้ิานสขุภาพ	และยงัไม่มหีน่วย

งานใดเป็นเจ้าภาพหลักขับเคลื่อนนโยบาย	ดังนั้นเราจะท�าอย่างไร	จึง

จะสามารถประสานองคาพยพที่มีอยู่ให้เกิดความร่วมมือกันขับเคลื่อน

นโยบาย	 เช่น	ประสานความร่วมมือกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
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แห่งชาติ	 (สปสช.)	 ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 และ

ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศที่มีความสนใจร่วมขับ

เคลื่อนอยู่แล้ว	อาทิ	องค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย	ผู้แทนส�านักงาน

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	 (UNHCR)	มาร่วมขับเคลื่อน

นโยบายสิทธขิัน้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุให้แก่กลุม่เดก็และเยาวชนไร้รฐั

ไร้สัญชาติ					

3.3	ท�าอย่างไรถงึจะสามารถยกระดบักองทุนให้สทิธ(ิคนืสทิธิ)	ขัน้

พื้นฐานด้านสาธารณสุขกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลให้เกิดความยั่งยืน

เช่น	การรวมกองทนุนีก้บักองทนุหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า(UC)	ด้วย

การเสนอให้คณะกรรมการกฤษฎกีาทบทวนนยิามผูท้รงสทิธติามมาตรา	

5	ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.2545	และ

ก�าหนดขอบเขตของการใช้สิทธิด้านสุขภาพและขอบเขตแห่งสิทธิ	

(Scope	of	right)	ซึง่เป็นความรับผดิชอบของรฐัไทยตามหลักกฎหมาย

ระหว่างประเทศ	เป็นต้น

ประสบการณ์การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ 

เน้นขับเคลื่อนเพื่อให้มติคณะรัฐมนตรี	23	มีนาคม	พ.ศ.2553	เรื่องการ

ให้สิทธิ(คืนสิทธิ)	ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข	ให้มีผลในทางปฏิบัติ	และการขับ

เคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนที่	ที่ผ่านมามีการประสานงานขับเคลื่อนโดยมูลนิธิ

พัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์	 (พชช.)	ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรพัฒนา

เอกชนในระดับพื้นที่นั้น	มุ ่งเน้นกองทุนให้สิทธิ(คืนสิทธิ)	 ขั้นพื้นฐานด้าน

สาธารณสุขมีผลในทางปฏิบัติ	ประชากรเป้าหมายสามารถเข้าถึงสิทธิบริการ

สขุภาพในหน่วยบรกิารทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพให้มากขึน้ได้อย่างไร	อย่าง

น้อยทีสุ่ดกลุ่มผู้มปัีญหาสถานะบคุคลจะต้องเข้าถงึระบบบรกิารสขุภาพ	5	ด้าน

ทีด่ขีึน้	คอื	เข้าถึงระบบลงทะเบยีนใช้สทิธ	ิการส่งเสรมิสขุภาพ	การบรกิารรกัษา	

การป้องกันโรคและการฟื้นฟูเยียวยาด้านสุขภาพ	
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รูปธรรมตัวอย่างผลการด�าเนินงานที่เกิดข้ึน	 เช่นเกิดคณะกรรมการ

และคณะท�างานพัฒนาระบบและกลไกระดับจังหวัด	 จัดตั้งคณะท�างานพัฒนา

ระบบและกลไกระดับพืน้ที	่(อ�าเภอ)	จัดต้ังศูนย์ประสานงานหลกัประกนัสขุภาพ

ภาคประชาชนของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองและชาติพันธุ์	พัฒนาล่ามชุมชนในรูป

แบบต่างๆ	 เพื่อท�าหน้าที่สื่อสารภาษา	การให้ข้อมูลข่าวสารและเป็นกลไกร่วม

ขับเคลื่อนนโยบายขาขึ้น	เป็นต้น

ปัจจยัเงือ่นไขท�าให้เกดิการขับเคลือ่นนโยบายระดบัพืน้ที	่เช่น	องค์กร

พัฒนาเอกชนที่มีความรู้ประสบการณ์และมีผลงานเชิงประจักษ์	หน่วยงานรัฐ

ในพื้นที่ที่สนใจและมีความต้องการหรือเห็นประโยชน์	แกนน�าเครือข่ายท่ีเข้ม

แข็ง	การพัฒนาศักยภาพแกนน�าและภาคีเครือข่ายเป็นประจ�า	มีภาคีวิชาการ

สนับสนุน	การสร้างการมีส่วนร่วมผ่านเวทีสาธารณะต่างๆ	การสื่อสารต่อสังคม		

เป็นต้น

ข้อคิดในการพัฒนาระบบและกลไกฯ ระดับพื้นที่	หากมีคนจะเอาไป

ท�าต่อต้องเริม่จาก	ผูจ้ดัท�าโครงการควรจะต้องตระหนกัเสมอว่า	เราคอืคนนอก

ทีก่�าลงัจะเข้าไปท�างานในพืน้ทีกั่บหน่วยบรกิารทีเ่ป็นเจ้าของพืน้ทีห่รอืเจ้าภาพ

หลักการท�างานด้านสุขภาพ	ควรจะท�าความเข้าใจสภาพปัญหาของผู้มีปัญหา

สถานะบุคคลและหน่วยบริการที่เราจะเข้าไปท�างานก่อน	เริ่มจากศึกษาปัญหา

และความต้องการ	(Need	assessments)	ของกลุม่เป้าหมายและชมุชนเพือ่จะ

ได้ท�างานร่วมกับหน่วยบริการอย่างมีประสิทธิภาพได้	 ดังนั้นการศึกษาและ

แสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบจึงส�าคัญ	

แกนน�าและเครือข่ายผู้มีปัญหาสถานะบุคคล	 :	 เบ้ืองหลังความภาค

ภูมิใจของการขับเคลื่อนนโยบาย	

1. แกนน�าและเครอืข่ายผู้มปัีญหาสถานะบคุคลทีร่่วมผลกัดนัและขบั

เคลื่อนนโยบาย

แกนหลักที่ส�าคัญในขับเคลื่อนนโยบาย	ประกอบด้วย	ผู้รับผิดชอบ	

(องค์กรหลัก)	 ในการจัดท�าโครงการ	บริหารจัดการและการประสานงาน									
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ขับเคลื่อนนโยบาย	มีคณะท�างานขับเคลื่อนนโยบาย	 (Core	Team)	 เพื่อกุม

สภาพการขบัเคลือ่นนโยบายหรอืวางกลยุทธ์การขบัเคลือ่น	มผีูแ้ทนเครอืข่ายผู้

มีปัญหาสถานะบุคคล	ผู้แทนเครือข่ายเด็กไร้สัญชาติในสถานศึกษา	เครือข่าย

หมอชายแดน	 เครือข่ายครูชายแดน	และมีสถาบันวิชาการและภาคีเครือข่าย

ภาคประชาสังคมอื่นให้การสนับสนุน	

2. การพัฒนาศักยภาพแกนน�าและเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนนโยบาย 

แกนน�าและผู้แทนเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้	 ส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์ขบัเคลือ่นปัญหาสทิธแิละนโยบาย	ด้านสญัชาตสิถานะบคุคล	สทิธิ

การจดัการทีด่นิในเขตป่า	การปกป้องคุม้ครองสทิธกิรณถีกูข่มขูค่กุคาม	ถกูล้อม

จับกุมโดยไม่ชอบ	ด้วยการเริ่มจากงานร่วมชุมนุมขับเคลื่อนปัญหากับสหพันธ์

เกษตรกรภาคเหนอื	สมชัชาชนเผ่าแห่งประเทศไทยตัง้แต่ปี	พ.ศ.2541	ส่วนใหญ่

องค์กรทีร่่วมปฏบิตักิารขบัเคลือ่นนโยบายนัน้มต้ีนทนุประสบการณ์การท�างาน

กับมวลชนและการจัดตั้งมวลชนและร่วมชุมนุมร่วมกับสหพันธ์เกษตรกรภาค

เหนือและสมัชชาชนเผ่าแห่งประเทศไทยมาต้ังปี	พ.ศ.2541	อยู่แล้ว	 จึงมี

ประสบการณ์ค่อนข้างสูง	ดังนั้นวิธีการและแนวทางการพัฒนาศักยภาพ	 เน้น

การทบทวนความรู้ในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาก่อนเพื่อต่อยอดประสบการณ์	และการ

เสริมความรู้และทักษะใหม่เพื่อเพิ่มพูนความรู้และยกระดับความรู้

ทิศทางในอนาคตของการขับเคลื่อนนโยบาย 

1.	ความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้กบักลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบคุคลในระดบั

ประเทศ	เช่น	มติคณะรัฐมนตรีวันที่	26	มกราคม	พ.ศ.2564	เรื่องหลักเกณฑ์

การพสิจูน์สญัชาตแิละสถานะบคุคลส่งผลต่อการพสิจูน์สถานะบคุคลยากยิง่ขึน้	

สถานการณ์การเปลีย่นแปลงความมัน่คงตามแนวชายแดนทีเ่กดิจากสถานการณ์

ความขัดแย้งทางการเมืองภายในของประเทศเมียนมาร์	 แนวโน้มจะมีความ

รุนแรง	ส่งผลท�าให้กลุ่มชาติพันธุ์อพยพเข้ามาฝั่งไทยท�าให้มีประชากรแฝงใน

พื้นที่เพิ่มขึ้นท�าให้รัฐเกิดความปัญหาความมั่นคงตามชายแดน	ส่งผลต่อการ

พิสูจน์สัญชาติของกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคล	การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
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19	ส่งผลกระทบกับกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคล	ใน

เรื่อง	ปัญหาเศรษฐกิจหรือรายได้	ปัญหาสุขภาพจากการเข้าไม่ถึงสิทธิ	สุ่มเสี่ยง

ต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	และการเปลี่ยนทางสังคมในโลกยุคดิจิตอล		

(Digital)	ส่งผลกระทบต่อวถิชีีวติกลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะบุคคลท่ีเปลีย่นแปลงแบบ

เฉยีบพลนั	จนปรับตัวไม่ทนั	เงือ่นไขข้อจ�ากดัด้านภาษาและสถานะบุคคล	ท�าให้

เข้าไม่ถงึโอกาสต่างๆ	เช่น	การประอบอาชพี	การถกูหลอกลวง	ตกเป็นเหยือ่ของ

กลุ่มอาชญากรรม		

2.	การเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	จ�าเป็นที่จะต้องมีการ

วางแผนยุทธศาสตร์ในการรับมือที่ดีควรได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้อง	และจะต้องริเริ่มจากการวิเคราะห์ประเมินนโยบาย	กฎหมาย	

ระเบียบหรือประกาศของหน่วยงานรัฐที่กระทบกับวิถีชีวิตและวางแผนแก้ไข

ปัญหา	การเตรียมรับมือกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากสงครามกลางเมือง

ของประเทศเมียนมาร์ที่กระทบกับชนเผ่าพ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์บริเวณ

ชายแดน	เช่น	ระบบข้อมูลทางทะเบียน	การแก้ไขประชากรแฝงร่วมกับรัฐ	การ

เสริมความเข้มแข็งหรือพัฒนายกระดับคุณภาพเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน

และเครอืข่ายชนเผ่าและชาติพนัธุต่์างๆ	เพือ่ให้มศัีกยภาพในการรบัมอืและแก้ไข

ปัญหาทีเ่กดิจากความเปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึน	และการเตรยีมรบัมอืกบัการเปลีย่น

ทางสังคมในโลกยุคดิจิตอล	 (Digital)	 เพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถปรับตัว	 เท่าทัน

และสามารถใช้ชีวิตให้อยู่รอดกับสังคมดิจิตอลได้	ด้วยการปรึกษาหารือ	คิดค้น

และวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังกับภาคีเครือข่ายและดึงพลังองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมจัดการแก้ไขปัญหา	และจัดท�าข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายเร่งด่วนเสนอรฐับาลเพือ่ให้มแีผนการจัดการปัญหาความเหลือ่มล�า้และ

การเข้าถึงสิทธิบริการและการเยียวยาต่างๆ	ของรัฐได้	
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