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ที่ฝสร.13/2552
วันที่ 3 มีนาคม 2552
เรื่อง ขอแสดงความขอบคุณที่สนับสนุนและรวมผลักดันหลักประกันสุขภาพถวนหนาใหแกคนที่มี
ปญหาสถานะบุคคล
เรียน เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
อางถึง มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2552 เรื่อง “การ
สรางหลักประกันสุขภาพสําหรับประชาชนที่อยูระหวางรอการพิสูจนสิทธิ และอยูในประเทศ
ไทยเปนการถาวร”
สิ่งที่สงมาดวย เอกสารแนะนํา สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (SWIT)
สืบเนื่องจากการเผยแพรของสื่อมวลชนถึงมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ภายใตสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2552 เรื่อง “การ
สรางหลักประกันสุขภาพสําหรับประชาชนที่อยูระหวางรอการพิสูจนสิทธิ และอยูในประเทศไทยเปน
การถาวร” โดยมติคณะกรรมการไดใหความเห็นชอบในหลักการ ที่จะขยายหลักประกันสุขภาพใหแก
ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยูในประเทศไทยเปนเวลานาน หรือที่เกิดในประเทศไทยแตยังพิสูจนสัญชาติ
ไมได ใหมีสิทธิในหลักประกันสุขภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (SWIT) ซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชนที่มี
วัตถุประสงคการทํางานเพื่อสนับสนุนการเขาถึงและพัฒนาสถานะบุคคลและสิทธิคนไรรัฐ/ไรสัญชาติ
จึงเรียนมาเพื่อแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณสปสช. ที่ตระหนักถึงการเคารพ การคุมครองและการ
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุถึงหลักการของหลักประกันสุขภาพถวนหนา ที่มุงสงเสริมใหบุคคลสามารถ
เขาถึงและไดรับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานอยางเสมอหนากัน เปนการดําเนินการในเชิงปองกันซึ่ง
หมายถึงตนทุนการดําเนินการที่ต่ํากวาการเนนการรักษาพยาบาล ทั้งยังเปนการดําเนินการเพื่อให
บรรลุถึงสิทธิในหลักประกันสุขภาพอันเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิมนุษยชนตามมาตรา 51 และมาตรา
52 รวมถึง มาตรา 80 แห งรั ฐธรรมนูญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2550และพระราชบั ญ ญั ติ
หลัก ประกัน สุข ภาพแหง ชาติ พ.ศ.2545 โดยเคารพในหลั ก ความเสมอภาค ไม คํ า นึ ง ถึ ง ความ
แตกตางดานสถานะบุคคล และเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย อันเปนภารกิจที่ผูกพันสปสช. ตาม
บทบัญญัติมาตรา 26, 27, มาตรา 30 และมาตรา 4 แหงรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังเปนการดําเนินการที่
สอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศที่ผูกพันประเทศไทยในฐานะรัฐภาคี อันไดแก ขอ 25 แหง
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กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง, ขอ 12.1 แหงกติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม, ขอ 5 (e) (iv) แหงกติการะหวางประเทศวาดวยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ, ขอ 11.1 (f), ขอ 12.1 และ 12.2 แหงอนุสัญญาวาดวยการขจัด
การเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ, ขอ 24.1 แหงอนุสัญญาสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 รวมถึงขอ 25(1)
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
ประการสําคัญ ทางสถาบันฯ ขอแสดงความชื่นชมสปสช. ที่ตระหนักและยอมรับวา กลุมคน
เปาหมายของการดําเนินการฯ ทั้งในทางขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ประกอบไปดวย หนึ่ง-บุคคลผูมี
สัญชาติไทยโดยขอกฎหมาย แตตกหลนทางทะเบียนราษฎร ทําใหตองตกเปนคนไรรัฐไรสัญชาติ และ
อยู ระหว า งการพิ สู จ น สั ญ ชาติ ไ ทย สอง-เปน บุค คลผู ไ ม มีสั ญ ชาติไ ทยที่เ กิ ด และหรื อ อาศัย อยู ใ น
ประเทศไทยเปนเวลานาน จนผสมกลมกลืนกับสังคมไทยแลว และไดรับการกําหนดสถานะบุคคลโดย
กฎหมายและนโยบายของรัฐไทยแลว และอยูระหวางการพัฒนาสถานะบุคคลดังกลาว บุคคลทั้งสอง
กลุมนี้จึงเปนบุคคลที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับสังคมไทยอยางเขมขน
แม จ ะมี ป ระเด็ น ข อ กั ง วลถึ ง ประเด็ น การมี ส ว นร ว มทางเศรษฐกิ จ ต อ สั ง คมไทย (Social
Contribution) อาทิ การเสียภาษาทางตรง เพราะระบบโครงสรางภาษีปจจุบันไมเปดโอกาสใหบุคคล
กลุมนี้ตองรวมจาย แตก็จําเปนตองกลาวถึงดวยเชนกันวาสัดสวนรายไดของรัฐไทย ที่เกินกวา 70%
นั้ น มาจากภาษี ท างอ อ ม ซึ่ ง บุ ค คลทั้ ง สองกลุ ม นี้ ย อ มต อ งร ว มจ า ยด ว ยอย า งแน น อน ไม ส ามารถ
หลีกเลี่ยงได จึงกลาวไดวาบุคคลดังกลาวไดมีสวนรวมทางเศรษฐกิจตอสังคมไทยแลว ยิ่งไปกวานั้น
สําหรับบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย การเขาถึงหลักประกันสุขภาพอาจดําเนินการโดยกําหนดใหผูปวย
รวมจายในอัตราที่บุคคลสามารถจายได โดยมีความแตกตางไปจากผูมีสัญชาติไทยก็ยอมทําได ทั้งนี้
เปนไปตามหลักการการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจตอสังคมไทย (Social Contribution)
นอกจากนี้ ทางสถาบันฯ อยูระหวางการผลิตเอกสาร (Fact Sheet) เพื่อการทําความเขาใจ
ตอสิทธิในหลักประกันสุขภาพของคนไรรัฐ/ไรสัญชาติ หรือบุคคลที่มีปญหาสถานะ ทั้งนี้เพื่อเปนการ
สนับสนุนและรวมรณรงคใหสังคมไทยเขาใจถึงบทบาทของสปสช.โดยทางสถาบันฯ ขอสนับสนุนและ
ใหกําลังใจการดําเนินงานของสปสช. ในการดําเนินการเพื่อสงเสริมการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ในสังคมไทยตอไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล )
นักกฎหมาย
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