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- ร่ าง ข้ อเสนอการบริการสุขภาพที่เหมาะสมสาหรับคนไร้ บ้าน พ.ศ.2561
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561
ณ ห้ องประชุมสิริคุณากร 3 สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
สนับสนุนโดย สานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่ น
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สถานการณ์ ปัญหา
ประเทศไทยถือเป็ นประเทศที่มีความครอบคลุมสิทธิในระบบประกันสุขภาพสูงประเทศหนึ่ง ใน
การจัดประชุม “ความสาเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า : จากอดีตสู่
อนาคต” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่กระทรวงการต่างประเทศ นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรี เยซุส
(Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus) ผู้อานวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ได้ กล่าวในงานถึง
ความสาเร็จของประเทศไทยที่สามารถบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า1
การสร้ างหลัก ประกัน สุข ภาพแห่ ง ชาติ มุ่ง ที่ จ ะขยายระบบประกัน สุข ภาพให้ ค รอบคลุ ม
ประชาชน (Covered population) ขยายระบบประกันสุขภาพให้ ครอบคลุมบริ การสุขภาพ (Covered
services) และขยายระบบประกันสุขภาพให้ ครอบคลุมค่าใช้ จ่ายสุขภาพ (Covered costs) โดยต้ อง
คานึงถึงความสมดุลในมิติการเข้ าถึงบริ การ ความเสมอภาคหรื อความเป็ นธรรม คุณภาพการบริ การ
และประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ระบบประกันสุขภาพที่ เกิดขึ ้นนี ้ยังเป็ นสร้ างกลไกระหว่างผู้ซื ้อบริ การ ที่ทา
หน้ าที่จัดบริ การสุขภาพให้ กับประชาชน และทาหน้ าที่จ่ายเงินให้ กับผู้ให้ บริ การ 2 ซึ่งก่อนหน้ าที่จะมี
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้ซื ้อบริ การและผู้ให้ บริ การอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน
จึงไม่เกิดกลไกที่จะผลักดันด้ านคุณภาพการบริ การ และการใช้ งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ผล
จากการสร้ างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทาให้ ประชาชนไทย ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 มีความ
ครอบคลุมสิทธิในระบบประกันสุขภาพของประเทศสูงถึงร้ อยละ 99.952
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ ในภาพรวมความครอบคลุมของสิทธิจะสูงมาก แต่สาหรับประชาชนบาง
กลุ่มที่มีลกั ษณะเฉพาะและอยู่ในข่ายเป็ นกลุ่มเปราะบางทางสังคมดังเช่นกลุ่มคนไร้ บ้ าน ระบบการ
เข้ าถึงบริ การสุขภาพที่ ออกแบบให้ เ หมาะกับคนส่วนใหญ่อาจไม่ใช่รูปแบบที่ คนไร้ บ้ านต้ องการก็ไ ด้
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ผอ.WHO ยกไทยแหล่งเรี ยนรู้ หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าที่เป็ นจริ งได้ . (3 กุมภาพันธ์ 2561). ค้ นเมื่อ 7 มีนาคม
2561, จาก https://www.nhso.go.th
2
รายงานการสร้ างหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ ประจาปี งบประมาณ 2559. (2560). กรุ งเทพฯ: สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.
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เนื่องจากโดยสภาพและวิถีชีวิตที่อาจแตกต่างออกไปจากคนทัว่ ไป ซึ่งอาจไม่มีในบางเรื่ องที่คนทัว่ ไปมี
ซึง่ เป็ นอุปสรรคต่อการรักษาหรื อการเข้ าถึงบริการทางด้ านสุขภาพของคนกลุม่ นี ้
ข้ อมูล ด้ านสุขภาพของคนไร้ บ้ านในประเทศแคนาดา พบว่า คนไร้ บ้ านมี ความเสี่ ยงในการ
เสียชีวิตมากกว่าคนทัว่ ไป โดยเยาวชนชายที่ไร้ บ้านในมอนทรี ออล (Montreal) มีอตั ราการตายสูงกว่า 9
เท่า และในเยาวชนหญิ ง ที่ไ ร้ บ้ านสูงกว่า 31 เท่า เมื่อเทียบกับเยาวชนทั่วไป ผู้ช ายที่ อาศัยบ้ านพัก
สาหรับคนไร้ บ้าน(shelters) ในโตรอนโต (Toronto) มีอตั ราการตายสูงเป็ น 8.3 เท่า ของค่าเฉลี่ยในคน
อายุ 18-24 ปี , 3.7 เท่า ของค่าเฉลี่ยในคนอายุ 25-44 ปี , และเป็ น 2.3 เท่าของค่าเฉลี่ยในคนอายุ 45-64
ปี ความรุนแรงของโรคที่คนไร้ บ้านเป็ นก็สงู อย่างชัดเจน ทังนี
้ ้ เพราะ ความยากจนอย่างรุนแรง การไปรับ
บริ การสุขภาพช้ า กระบวนการคิดบกพร่อง (cognitive impairment) ปั ญหาทางการแพทย์ที่พบได้ บอ่ ย
ในกลุม่ คนไร้ บ้าน ได้ แก่ อาการชัก โรคปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง โรคข้ ออักเสบ และความผิดปกติเกี่ยวกับกระดูก
และกล้ ามเนื อ้ อาการของโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคโลหิตจางก็มักควบคุมได้ ไ ม่
เพียงพอ และอาจไม่ร้ ู ว่าเป็ นเป็ นระยะเวลานาน โรคการติดเชื ้อทางเดินหายใจ ปั ญหาที่เกิดกับผิวหนัง
เท้ า ก็เป็ นโรคที่พบได้ ทวั่ ไป คนไร้ บ้านเป็ นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากกว่าคนทัว่ ไปที่จะได้ สมั ผัสต่อวัณโรค
ปอด การรักษาวัณโรคปอดที่สามารถแพร่เชื ้อได้ ก็ซบั ซ้ อนเนื่องมาจากการไม่ให้ ความร่วมมือ การติดเชื ้อ
เป็ นระยะเวลาที่นาน และเชื ้อโรคดื ้อยา ปั จจัยเสี่ยงของการติดเชื ้อ HIV ของเยาวชนในแคนาดา เกิดจาก
การขายบริ การทางเพศ การมีค่นู อนหลายคน ไม่ได้ ใช้ ถุงยางอนามัยสม่า เสมอ และการใช้ ยาเสพติด
แบบฉี ด ในขณะที่ผ้ ูใหญ่ในแคนาดา มีความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อ HIV จากการใช้ ยาเสพติดมากกว่า
พฤติกรรมทางเพศ ปั ญหาสุขภาพทางเพศและระบบสืบพันธุ์ก็เป็ นปั ญหาหลักอีกอันหนึ่งในเยาวชน
ทัง้ นี พ้ บว่ า เยาวชนที่ ไ ร้ บ้ า นในมอนทรี อ อลเกี่ ย วข้ อ งกับ การขายบริ ก ารทางเพศสูง ถึ ง ร้ อยละ 25
นอกจากนี ้คนไร้ บ้านในแคนาดายังมีปัญหาเรื่ องความรุ นแรงด้ วย การสารวจในโตรอนโตพบว่าคนไร้
บ้ านร้ อยละ 40 เคยถูกล่วงละเมิด และร้ อยละ 21 ของคนไร้ บ้านหญิงถูกข่มขืนในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา และ
คนไร้ บ้านชายมีโอกาสที่จะถูกฆาตกรรมสูงถึง 9 เท่า เมื่อเทียบกับคนทัว่ ไป3
ข้ อมูลการสารวจคนไร้ บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปี พ.ศ.25574 พบว่าไม่มีบตั รประชาชน
ถึงร้ อยละ 41.2 และร้ อยละ 43.1 มีโรคประจาตัวหรื อมีอาการเจ็บป่ วยอื่น ๆ ส่วนการสารวจในพื ้นที่
เดียวกันในปี พ.ศ. 25595 พบว่าคนไร้ บ้านไม่มีบตั รประชาชน หรื อเคยมีแต่บตั รหายร้ อยละ 10.1 และ
3

Hwang, Stephen W. (2001). Homeless and health. CMAJ 2001; 164(2): 229-233.
พรทิพย์ จอมพุก และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ . (2558). รายงานตัวเลขการสารวจสถานการณ์ คนไร้ บ้านและ
ผู้ป่วยข้ างถนน เทศบาลนครขอนแก่ น. โครงการประสานและหนุนเสริ มการดาเนินงานเพื่อการสารวจสถานการณ์
คนไร้ บ้านและผู้ป่วยข้ างถนนเพื่อการสือ่ สารเชิงนโยบาย.
5
ข้ อมูลสารวจคนไร้ บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น พ.ศ. 2559. (2559). (เอกสารไม่ได้ เผยแพร่).
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ร้ อยละ 37 มีโรคประจาตัว ข้ อมูลเกี่ยวกับโรคประจาตัวหรื อความเจ็บป่ วยได้ จากการสอบถามตัวคนไร้
บ้ าน ไม่ได้ มีการตรวจร่ างกายหรื อ ตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ นัน่ หมายถึงว่าอาจจะมีคนไร้ บ้ านที่มีโรค
เช่น วัณโรคปอด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคจิตเวช เป็ นต้ น แต่ตวั เองยังไม่ทราบเนื่องจาก
ไม่มี อาการแสดงออกและยัง ไม่เ คยได้ รับการตรวจที่ ล ะเอี ยด นอกจากนี ก้ ารส ารวจในงานวิจัยเชิ ง
คุณภาพ6 ในปี 2560 พบว่า ในปั จจุบนั คนไร้ บ้านส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพที่มีโรคประจาตัว ได้ แก่ โรค
ลมชัก, โรคหอบหืด, โรคภูมิแพ้ , ภาวะติดเชื ้อ HIV, โรคมะเร็ งปากมดลูก, อาการปวดกล้ ามเนื ้อ (แขน/
ขา), ปั ญหาสายตา (สัน/ยาว)
้
อาการวูบและวิงเวียนและบางรายมีอาการทางประสาท (ภาวะจิตอ่อน ๆ)
และภาวะสมองที่ไม่สมบูรณ์ (การรับรู้และการตอบสนองช้ า) หากมีปัญหาเกี่ยวกับอาการผิดปกติหรื อ
การเจ็บป่ วย คนไร้ บ้านกลุม่ นี ้จะใช้ วธิ ีการรักษาด้ วยตนเอง เช่น วิธีการนอนพักผ่อน, ใช้ ผ้าชุบน ้าเช็ดตัว,
ซื ้อยาจากคลินิกหรื อร้ านขายยาแผนปั จจุบนั รับประทาน เช่น พาราเซตามอนหรื อทันใจ เป็ นต้ น หรื อ
เลื อ กดื่ม สุร า (เหล้ าขาว) เพื่ อบรรเทาอาการปวดหรื อเจ็ บป่ วย เป็ นต้ น ซึ่ง ปั ญหาจากการเจ็ บ ป่ วย
เกี่ยวเนื่องกับความสามารถในการทางาน รายได้ ค่าใช้ จา่ ยและเรื่ องสิทธิในการรักษาด้ วย
ส่วนข้ อมูล การสารวจคนไร้ บ้ านที่ กรุ งเทพฯ และพืน้ ที่เกี่ ยวเนื่ อง 7 พบว่า คนไร้ บ้ านไม่มี บตั ร
ประจาตัวประชาชน หรื อเคยมีแต่บตั รหาย หรื อรอการพิสจู น์สิทธิ์ หรื อมีบตั รที่ขึ ้นต้ นด้ วยเลข 0 ร้ อยละ
26.38 พบว่า มีโรคประจาตัวร้ อยละ 31.1 คนไร้ บ้ านร้ อยละ 32.2 ที่ เมื่อไม่สบายแล้ ว ไม่ไปหาหมอ
อนามัยหรื อโรงพยาบาล เพราะไม่มี เ งิ นจ่า ยค่า ยาค่า รั ก ษา และร้ อยละ 18.8 ต้ อ งการได้ รับความ
ช่วยเหลือด้ านสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ลักษณะพืน้ ฐานของคนไร้ บ้านที่สาคัญต่ อการบริการสุขภาพ มีหลายประเด็น ดังนี ้
ความจาเป็ นที่ต้องได้ รับบริการสุขภาพ จากข้ อมูลพื ้นฐานทาให้ เห็นว่าสถานะด้ านสุขภาพ
ของคนไร้ บ้านอยู่ในระดับที่แย่กว่าคนทัว่ ไป หลายอย่างต้ องการบริ การสุขภาพอย่างเร่งด่วน เช่น การ
เป็ นโรคแต่ไม่ได้ รับการรักษา ซึ่งจะส่งผลเสียต่อตัวคนไร้ บ้านเอง และหากอาการทรุ ดหนักขึ ้น ในที่สดุ ก็
จะต้ องไปรับบริ การ ซึ่ง ส่ง ผลกระทบต่อคุณภาพชี วิตคนไร้ บ้ าน และกระทบต่อค่าใช้ จ่ายของสถาน
บริ การสุขภาพที่ สูงขึ ้นกว่าการรักษาเมื่ออาการยังไม่หนัก กรณี โรคติดต่อ เช่น วัณโรคปอด หรื อ HIV
6

วิบูลย์ วัฒนนามกุล และคณะ. (2560). รายงานการวิ จัย ฉบับ สมบู รณ์ เรื่ อง การกลายเป็ นคนไร้ บ้ า น:
กรณี ศึก ษาคนไร้ บ้ า นในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น. แผนงานการพัฒ นาองค์ ความรู้ เกี่ ย วกับ คนไร้ บ้ า นเพื่ อ
สนับสนุนการขับเคลือ่ นเชิงนโยบายและการสร้ างพื ้นที่ต้นแบบ จังหวัดขอนแก่น โครงการขับเคลือ่ นเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนไร้ บ้านแบบบูรณาการจังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.).
7
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ผู้ป่วยที่ไม่ได้ รับการรักษา หรื อการให้ บริการอื่น ๆ (เช่น ให้ ความรู้ในการดูแลตนเอง หรื อการป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื ้อสู่คนอื่น เป็ นต้ น) ก็จะส่งผลกระทบต่อชุมชนได้ โดยเฉพาะการเพิ่มจานวนผู้ติดเชื ้อ
HIV หรื อเพิ่มค่าใช้ จา่ ยในการรักษาโรคที่มีภาวะการดื ้อยา
ลักษณะการใช้ ชีวิต คนไร้ บ้านเป็ นคนที่ไม่ได้ อาศัยอยู่บ้านหรื อ อาศัยอยู่กบั ครอบครัว หลาย
คนเปลี่ยนที่อยูอ่ าศัยไปเรื่ อย ๆ การไร้ ความสัมพันธ์ทางสังคม (หรื อมีน้อย) หรื อการสนับสนุนทางสังคม
เป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ทาให้ คนไร้ บ้านเข้ าไปรับบริ การสุขภาพได้ น้อย บางส่วนต้ องการไปรับบริ การ แต่
พบอุปสรรค บางส่วนไม่ได้ ใส่ใจที่จะไปรับบริ การ ลักษณะของความเจ็บป่ วยบางกรณี ครอบครัว ญาติ
หรื อคนรอบข้ างมักเป็ นผู้พาไปรับบริ การ เช่น อาการทางจิต เป็ นต้ น แต่การใช้ ชีวิตของคนไร้ บ้านมักอยู่
ในสภาวะที่ความสัมพันธ์ทางสังคมกับคนอื่นต่า จึงพบคนไร้ บ้านที่มีอาการทางจิ ตเวชใช้ ชีวิตอยู่ตามที่
สาธารณะทัว่ ไปไปวัน ๆ และไม่ได้ รับการรักษาบาบัด นอกจากนี ้ การใช้ ชีวิตที่ไม่เป็ นหลักแหล่ง มีการ
ย้ ายที่พกั ไปเรื่ อย ๆ ในแต่ละวันหรื อแต่ละสัปดาห์ การติดตามการรักษาย่อมทาได้ ยากลาบากขึ ้น หรื อ
เมื่อเปลี่ยนที่อยูใ่ หม่ การไปรับบริการกับสถานบริการแห่งใหม่ อาจเป็ นอุปสรรคในการรักษาต่อเนื่อง
ความซับซ้ อนของปั ญหาสุขภาพ สภาพการใช้ ชีวิต ความเป็ นอยู่ของคนไร้ บ้าน ทาให้ คน
กลุม่ นี ้มีความเสี่ยงต่อความเจ็บป่ วยมากกว่าคนทัว่ ไป การใช้ ชีวิตในสภาพที่เสี่ยงทังสถานที
้
่อาศัยหลับ
นอนหรื อการประกอบอาชีพหรื อแม้ แต่การใช้ ชีวิตประจาวัน ล้ วนมีผลต่อความเจ็บป่ วยสูงกว่าคนทัว่ ไป
ทาให้ ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ ้นมักมีความซับซ้ อนมากกว่า การให้ บริ การสุขภาพที่ดีกับคนกลุ่มนี ้จึงควร
รองรับความซับซ้ อนของปั ญหาสุขภาพที่เกิดขึน้ ได้ นอกจากนี แ้ ล้ ว ปั จจัยทางสังคม (นอกเหนือจาก
ปั จจัยทางชีวภาพ) ยิ่งจะเพิ่มความยากในการรักษาให้ ได้ ผล ปั จจัยเหล่านี ้ เช่น ความยากจน (ทังรายได้
้
และสิทธิ) การศึกษาต่า การไม่มีอาชีพหรื อมีอาชีพที่ไม่มนั่ คง เป็ นต้ น ล้ วนเกี่ยวเนื่องกับการรักษาทังสิ
้ ้น
การติดแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรื อยาเสพติด คนไร้ บ้านจานวนหนึ่งมีลกั ษณะนี ้ การจัดการ
ปั ญหาสุขภาพอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การติดแอลกอฮอล์หรื อยาเสพติด จะไม่ได้ ผลหากไม่คานึงถึงการเสพติด
เหล่านีร้ ่ วมด้ วย ซึ่งคนไร้ บ้ านที่เลือกช่องทางนีม้ ี ระดับการดื่มสุราและสูบบุหรี่ ตังแต่
้ ระดับ น้ อย ปาน
กลางจนถึงระดับสูง นอกจากนี ้บางส่วนยังเลือกใช้ ชอ่ งทางสารเสพติดร่วมด้ วย
การขาดหลักฐานแสดงสิทธิ์ คนไร้ บ้านจานวนหนึ่งไม่มีบตั รประชาชน หรื อเคยมีแต่หายแล้ ว
ไม่ได้ ทาใหม่ ทาให้ การใช้ สิทธิ สวัสดิการด้ านสุขภาพทาไม่ได้ ในกรณีที่ไม่เคยมีบตั รประชาชนมาตังแต่
้
เกิด แต่เป็ นคนไทย การใช้ สิทธิ์สวัสดิการสุขภาพที่รัฐจัดให้ จะทาได้ ยากมาก
จากลักษณะของคนไร้ บ้านที่มีความเฉพาะ ทาให้ การเข้ าถึงบริ การสุขภาพของคนกลุ่มนี ้ทาได้
อย่างจากัด โดยเฉพาะกับระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยที่เน้ นการตังรั้ บมากกว่าการทางานเชิงรุก
ระบบบริการที่เป็ นอยูถ่ กู ออกแบบมาให้ เหมาะสมกับคนทัว่ ไป แต่คนไร้ บ้านที่มีปัญหาที่หลากหลายและ
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ซับ ซ้ อ นดัง กล่า วข้ า งต้ น ระบบบริ ก ารที่ มี อ ยู่ไ ม่ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของคนกลุ่ม นี ไ้ ด้
เนื่องจากในทางตรงกันข้ ามกลุม่ นี ้กลับเป็ นกลุม่ ที่ตงรั
ั ้ บมากกว่าที่รุกเข้ าไปยังสถานการบริ การสุขภาพ
หลายคนอาจตังค
้ าถามว่า ทาไมต้ องปรับระบบบริ การให้ กับคนกลุ่มนี ้ ทังที
้ ่ไม่ได้ ใส่ใจต่อการ
ดูแลสุขภาพตนเอง ข้ อสงสัยนี ้ น่าจะเกิดขึ ้นกับคนทัว่ ไป แต่หากศึกษาอย่า งละเอียด ปั ญหาสุขภาพ
เป็ นสิ่งที่ซบั ซ้ อน หลายกรณีไม่ได้ เกิดขึ ้นจากปั จจัยเดี่ยวๆ การกลายเป็ นคนไร้ บ้านก็เช่นกัน ปั จจัยที่ทา
ให้ คนมีบ้าน มีครอบครัว ต้ องออกมานอนริมถนน มีทงปั
ั ้ จจัยที่มาจากตัวบุคคล ครอบครัวและปั จจัยทาง
โครงสร้ างสังคม นัน่ หมายถึงว่า บริ บททางสังคมมีส่วนผลักดันให้ เขากลายเป็ นคนไร้ บ้าน และเป็ นส่วน
หนึง่ ของสังคมที่เราอยู่ มันสะท้ อนจุดด้ อยของสังคมเราที่ช่องว่างของความเหลื่อมล ้ามีมากขึ ้น ๆ การ
ทาให้ คนไร้ บ้านมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น จึงเปรี ยบเสมือนการทาให้ สงั คมมีคณ
ุ ภาพดีขึ ้นด้ วย
ที่มาของข้ อเสนอเบือ้ งต้ น
คณะทางานรับฟั งความคิดเห็นการบริ การสุขภาพในกลุ่มคนไร้ บ้าน จานวน 10 คน ที่ได้ รับการ
แต่งตังจาก
้
สปสช. เขต 7 ทาการประชุมหารื อกัน เพื่อวางแผนการรับฟั งความคิดเห็นดังกล่าว โดยทา
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องทังของประเทศไทยและของต่
้
างประเทศ เพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานต่อ
ลักษณะของตัวคนไร้ บ้าน ความต้ องการบริ การสุขภาพ ปั ญหาอุปสรรคในการเข้ ารับบริ การ ตลอดจน
รูปแบบบริการสุขภาพของบางประเทศที่มีตอ่ กลุม่ คนไร้ บ้าน
จากข้ อมูลการทบทวนวรรณกรรมที่ได้ ทาการออกแบบประเด็นคาถามที่จะใช้ ในการเก็บข้ อมูล
โดยการเก็บข้ อมูลเบื ้องต้ นจะใช้ การสนทนากลุ่ม ซึ่งประกอบไปด้ วยคนที่มีประสบการณ์การทางานกับ
คนไร้ บ้านในเขต 7 (ขอนแก่น ร้ อยเอ็ด กาฬสิน ธุ์ มหาสารคาม) ได้ แก่ โรงพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวช
ศูนย์ค้ มุ ครองคนไร้ ที่พงึ่ เจ้ าหน้ าที่เทศบาล NGO จานวน 20คน
หลังจากนันคณะท
้
างานทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ เพื่อออกแบบประเด็นคาถาม และกาหนด
หน่วยงานและบุคคลที่จะขอสัมภาษณ์ ซึ่งมีทงระดั
ั ้ บผู้บริ หาร และเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริ การสุขภาพหรื อดูแ ลกลุ่ม คนไร้ บ้ า น หน่วยงานและบุค คลที่ ไ ด้ ไ ปสัม ภาษณ์ เพิ่ ม เติม ได้ แ ก่
โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริ นทร์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาล
มหาสารคาม โรงพยาบาลร้ อยเอ็ด ศูนย์ค้ มุ ครองคนไร้ ที่พึ่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ค้ มุ ครองคนไร้ ที่พึ่ง
จังหวัดร้ อยเอ็ด หลวงพ่อวัดป่ าบึงวังยาว จังหวัดมหาสารคาม และ มูลนิธิบ้านลูกรัก จังหวัดขอนแก่น
และคนไร้ บ้านที่เจ็บป่ วยเรื อรังและมีประสบการณ์ในการรักษาพยาบาล
จากข้ อมูลที่ได้ จากการทบทวนวรรณกรรม การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์ คณะทางาน
ได้ ร่วมประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปเป็ นข้ อเสนอแนะต่อการบริ การสุขภาพที่เหมาะสมสาหรับกลุ่ม คน
ไร้ บ้านเบื ้องต้ น เพื่อนามารับฟั งความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้ องในครัง้ นี ้ โดยมี (ร่าง) ข้ อเสนอฯดังต่อไปนี ้
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(ร่ าง) ข้ อเสนอการบริการสุขภาพที่เหมาะสมสาหรับคนไร้ บ้าน
1. สปสช. ควรจัดสรรเงินและแนวทางการใช้ เงิน เพื่อการใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องตามภาระงาน
บริ การคนไร้ บ้าน ทังนี
้ ้ให้ ครอบคลุมทังค่
้ ารักษา ค่าอาหาร ค่ารถ และ/หรื อกิจกรรมการทางานเชิงรุ ก
(เช่น กิจกรรมการสร้ างเสริ มสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื น้ ฟูสมรรถภาพ การบาบัดโดยอาศัยชุมชนมี
ส่วนร่วม หรื อการอาชีวะบาบัด เป็ นต้ น)
2. สปสช. ควรกาหนดให้ การส่งต่อคนไร้ บ้านเป็ นกรณีเดียวกันกับกรณีอบุ ตั ิเหตุ โดยไม่มีเงื่อนไข
เรื่ องสิทธิการรักษาหรื อค่าใช้ จา่ ยในการรักษา เนื่องจากคนไร้ บ้านหลายคนมีปัญหาเรื่ องสิทธิโดยเฉพาะ
บัตรประจาตัวประชาชนและค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปรักษาหรื อสาหรับการรักษา อีกทังหลายกรณี
้
มี
การเปลี่ยนที่อยู่บอ่ ยจึงมีปัญหาเรื่ องสิทธิตามภูมิลาเนาหรื อบัตรประจาตัวเพื่อพิสจู น์สิทธิ รวมทังคนไร้
้
บ้ านที่ป่วยเป็ นโรคติดต่อร้ ายแรง ควรได้ รับการรักษาอย่างเร่ งด่วน และมีการติดตามการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง
3. สปสช. ควรพัฒนาโปรแกรมฐานข้ อมูลการบันทึกกิจกรรมให้ สามารถบันทึกกิจกรรมการ
รักษาที่โรงพยาบาลในพื ้นที่ได้ ดาเนินการกับคนไร้ บ้านที่ไม่มีบตั รประชาชน เพื่อเป็ นการเก็บปริ มาณการ
ให้ บริ การ เพื่อเป็ นประโยชน์ประกอบการตัดสินใจในการสนับสนุนหรื อ จัดสรรเงิน (ถ้ ามี) นอกจากนี ้ยัง
เป็ นฐานข้ อมูลของตัวคนไร้ บ้าน เพื่อที่โรงพยาบาลจะใช้ ประโยชน์ในภายหลังเมื่อคนไร้ บ้านมารับบริ การ
อีก
4. สปสช. ควรมีแนวทางการดาเนินงานที่กระตุ้นโรงพยาบาลในแต่ละพื ้นที่ให้ ความสาคัญกับ
การท างานเชิ ง รุ ก (ที่ ไ ม่ใ ช่แค่อ อกไปตรวจรั กษาโรคนอกโรงพยาบาล) แบบองค์ ร วม ที่ มี บุค ลากร
หลากหลายวิชาชีพ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เข้ าถึงคนไร้ บ้านและสามารถดูแลได้ ครบถ้ วนหลายมิติ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการรักษาและวิถีชีวิตของคนไร้ บ้าน เช่น การมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจสุขภาพคนป่ วย/
เร่ ร่อน/ไร้ บ้าน เมื่อพบกรณีผ้ ูป่วยที่มีส่วนในการแพร่เชื ้อของ เช่น วัณโรค ควรปั กหมุดและติดตามการ
เข้ ารักษาอย่างต่อเนื่อง เป็ นต้ น ทังนี
้ ้อาจต้ องทางานร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องจากหน่วยงานอื่น และ
ในบางกรณี อาจใช้ ความสัมพันธ์ แบบไม่เป็ นทางการมากในการทางานร่ วมเป็ นผู้ช่วยประสานงานใน
พื ้นที่เมื่อมีความจาเป็ นที่ต้องอาศัยบุคลากรที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ ทังนี
้ ้ สปสช. ควรพิจารณา
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในการทางานเชิงรุกนี ้ด้ วย
5. สปสช. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ สถานบริการด้ านสุขภาพมีผ้ ปู ระสานงานและรับผิดชอบ
การดูแลคนไร้ บ้านโดยเฉพาะ ในลักษณะผู้จดั การรายกรณี (Case Management) โดยพิจารณาวิธีการ
ดูแลผู้สงู อายุของ Long Term Care มาปรับใช้ เช่น การจัดอบรมสาหรับการสร้ างความรู้ความเข้ าใจ
และไม่ตีตราคนเร่ร่อน/ไร้ บ้าน หรื อการฝึ กทักษะการดูแลคนไร้ บ้านที่เป็ นผู้ติดเชื ้อ เป็ นต้ น
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6. สปสช. ควรให้ สิทธิกรณีคนไร้ บ้านที่เป็ นเด็กให้ ครอบคลุมการบริ การที่จาเป็ น เช่น การแจ้ ง
เกิด การให้ วคั ซีนตามช่วงวัย การรักษาพยาบาลในกลุ่มเด็กเล็ก เป็ นต้ น ซึ่ง สปสช. ต้ องดูแลต้ นทุนการ
ดาเนินการ การตรวจหรื อการรักษา ที่สามารถเบิกต้ นทุนจากในระบบบริการสุขภาพได้
7. สปสช. ควรปรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้ สถานบริ การ ที่บริ การคนไร้ บ้าน ให้ มีคา่ น ้าหนัก
แบบเดียวกับผู้ป่วยจิตเภท
8. สปสช. ควรให้ สิทธิ์หลักประกันสุขภาพครอบคลุม ถึงการตรวจสุขภาพที่จาเป็ น เพื่อเป็ นการ
คัดกรองเบื ้องต้ น รวมถึงสามารถรักษาได้ ทนั ท่วงทีโดยเฉพาะโรคติดต่อร้ ายแรง
9. สปสช. ควรสนับสนุนให้ มี การให้ ความรู้ ความเข้ าใจ ปรั บทัศนคติ ต่อกลุ่ม คนไร้ บ้ า น
โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงคนไร้ บ้ าน คาที่มกั จะพูดถึงด้ วย คือ คนเร่ ร่อน คนจรจัด คนไร้ ที่พึ่ง คนขอทาน
คาเหล่านี ้ในสายตาคนส่วนใหญ่ มีความหมายในทางลบ และมักมีภาพว่าเป็ นคนที่อนั ตราย สกปรก
ติดเหล้ า ติดยาเสพติด เป็ นขี ้คุก ขี ้ขโมย ขี ้เกียจ ไม่ยอมทางาน ภาพที่สงั คมตีตราให้ กับคนกลุ่มนี ้ต้ อง
ยอมรับว่ามีส่วนที่เป็ นจริ ง แต่บางส่วนไม่ได้ เป็ นอย่างที่สงั คมไปตัดสินแบบเหมารวม การไปตีตราแบบ
เหมารวมนี ้ สร้ างความเข้ าใจที่ ไม่ถูกต้ องกับคนกลุ่ม นี ้ และที่ส าคัญเป็ นอุปสรรคต่อการเข้ าใจ การ
รับทราบปั ญหา และการมีสว่ นร่วมในการป้องกันหรื อแก้ ปัญหาเหล่านี ้
10. สปสช. ควรมีมาตรการหรื อเงื่อนไขเรื่ องการใช้ สิทธิหรื อการเข้ าถึงบริ การด้ านสุขภาพกรณี
คนไร้ บ้ านต่างชาติที่เข้ ามาอาศัยภายในประเทศไทย โดยกาหนดให้ มี หลักประกันสุขภาพ เนื่องจาก
ภาครัฐต้ องแบกรับภาระค่าใช้ จา่ ยเรื่ องการรักษาพยาบาลต่อปี ค่อนข้ างมาก
11. สปสช. ควรสนับสนุนให้ เกิดการสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ และวิธีการดูแล
หรื อการนาส่งคนไร้ บ้านที่เป็ นผู้ป่วยจิตเวชเข้ าสู่กระบวนการบาบัดรักษาในสถานบริ การด้ านสุขภาพจิต
ทังนี
้ ้เนื่องจากตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ซึ่งกาหนดให้ เจ้ าพนักงานตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องมีหน้ าที่ในการนาส่งผู้ป่วยจิตเวชร่ วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื ้นที่ แต่จากการรวบรวมข้ อมูล
พบว่า ผู้ที่ทาหน้ าที่ดงั กล่าว รวมถึงนักพัฒนาเอกชนที่ทางานในพื ้นที่ยงั ไม่มีความรู้ความเข้ าใจวิธีการ
ดูแลเบื ้องต้ น และขันตอนการน
้
าส่งผู้ป่วยจิตเวช

