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ขอเรงรัดการใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ข้ันพ้ืนฐานดานสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปญหาสถานะและ

สิทธิ (กรณีเด็กและนักเรียนในสถานศึกษา)  

ตามมติคณะรัฐมนตรี 20 เมษายน 2558 

โดย 

(1) เครือขายชนเผาพ้ืนเมืองแหงประเทศไทย(46ชาติพันธุ) (2) เครือขายชนกลุมนอยและชาติพันธุ (3) 

มูลนิธิพัฒนาชนกลุมนอยและชาติพันธ (4) องคกรแพลน อินเตอรเนชั่นแนล อิงค ประเทศไทย (5) มูลนิธิกระจก

เงา (6) มูลนิธิแอดดราไทยแลนด (7) มูลนิธิภิวัฒนสาธารณสุขไทย (8)สมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรม

แหงประเทศไทย(ศวท./IMPECT) (9) ศูนยพิทักษและฟนฟูสิทธิชุมชนทองถ่ิน (10) มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (11) 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (12)ศูนยปฏิบัติการรวมเพ่ือแกไขปญหาประชาชนบนพ้ืนท่ีสูง(ศปส.) (13) 

เครือขายเยาวชนชาติพันธุเพ่ือการพัฒนา (14)มูลนิธิพัฒนานาเผาไรพรมแดน และ(15) มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ 

 

เรียน นายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา)  

 

1. ความเปนมา 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2553 เรื่องการใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ข้ันพ้ืนฐานดาน

สาธารณสุขกับบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ จำนวน 457,409 คน ครอบคลุมการสรางสุขภาพ การ

ปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ โดยไดรับงบประมาณรายหัวปรับตามโครงสรางอายุ

จากสำนักงบประมาณ และใหสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานบรหิารจัดการ นับเปน

ครั้งแรกท่ีบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิไดรับสิทธิข้ันพ้ืนฐานดานสาธารณสุขอยางเปนทางการ  

 

ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558 ไดเห็นชอบการใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ข้ันพ้ืนฐานดาน

สาธารณสุขกับบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) จำนวน 208,631 คน รวมท้ังกลุมกลุม

ท่ียังไมสามารถพิสูจนไดเพราะขาดหลักฐาน เชน เด็กและนักเรียนในสถานะศึกษา (76,540 คน) ซ่ึงยังไม

มีความชัดเจนถึงจำนวนท่ีแทจริง ใหกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และสภาความม่ันคง

แหงชาติ ตรวจสอบขอมูลเพ่ือยืนยันความถูกตองและรับรองการข้ึนทะเบียนของกลุมดังกลาวกอน แลว

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป  

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอีกครั้ง เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2563 เห็นชอบการใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ข้ันพ้ืนฐานดาน

สาธารณสุขกับบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 3) ใหกับบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ 
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ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ไดข้ึนทะเบียนโดยมีเลขประจำตัว 13 หลัก เรียบรอยแลว ในกลุมคนดั้งเดิมท่ีไม

มีสัญชาติไทยแตมีชื่ออยูในทะเบียนราษฎร เลขประจำตัวประเภท 3 และ 4 จำนวน 24,071 คน  

 

ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขไดใหบริการสิทธิข้ันพ้ืนฐานดานสาธารณสุขแกบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและ

สิทธิ ท้ังการสรางสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

3 ครั้ง ครอบคลุม จำนวน 543,923 คน ไดรับงบประมาณจากรัฐบาลในป 2562 จำนวน 1,409.9 ลาน

บาท โดยการกระจายของกลุมบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ 543,923 คน กระจายตามจังหวัดตางๆ 

ใน 10 อันดับแรก ไดแก 1) เชียงใหม (128,030 คน) 2) เชียงราย (106,788 คน) 3) ตาก (77,647 คน) 

4) กาญจนบุรี (69,323 คน) 5) แมฮองสอน (32,879 คน) 6) ระนอง (24,225 คน) 7) ราชบุรี (22,708 

คน) 8) กรุงเทพมหานคร (9,124 คน) 9) ตราด (8,689 คน) 10) ประจวบคีรีขันธ (6,503 คน) ตามลำดับ 

ดังแผนภาพท่ี 1  
 

แผนภาพท่ี 1 การกระจายของบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ ป 2563 

 
ตลอดชวงระยะเวลาท่ีผานมา การแกไขปญหาสิทธิพ้ืนฐานดานสาธารณสุขสำหรับบุคคลท่ีมีปญหาสถานะ

และสิทธินั้นดีข้ึนโดยลำดับ อยางไรก็ตามยังมีกลุมเด็กและนักเรียนในสถานศึกษา (76,540 คน) ท่ีทาง

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2558 แตยังไมไดรับสิทธิพ้ืนฐานดานสาธารณสุข 

ดังกลาว เนื่องจากหนวยตาง ๆท่ีเก่ียวของยังไมสามารถตรวจสอบเพ่ือยืนยันความถูกตองและรับรองการ
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ข้ึนทะเบียนของกลุมดังกลาว ซ่ึงมีระยะเวลาลวงเลยมากวา 5 ป ทำใหเด็กและนักเรียนกลุมนี้ซ่ึงเรียน

ปะปนกับเด็กและนักเรียนไทยในสถานศึกษาตาง ๆท่ัวประเทศยังไมไดรับสิทธิพ้ืนฐานดานสาธารณสุข 

ประกอบกับสถานการณโรคโควิด 19 ท่ีมีการระบาดไปท่ัวโลก ทำใหหนวยบริการจำเปนตองใช

งบประมาณในกาควบคุมปองกันโรค ตรวจคัดกรอง วินิจฉัย รักษา รวมถึงการจัดหาวัคซีนในอนาคต เพ่ือ

ปองกันการแพรระบาดในประเทศ  

 

ดวยเหตุนี้ภาคีเครือขายบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิท้ัง 8 องคกร จึงขอความอนุเคราะหกระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของ เรงรัดกระบวนการ

ตาง ๆ เพ่ือใหกลุมเด็กและนักเรียนในสถานศึกษา ท่ีกำลังรอพิสูจนสิทธิ ใหไดรับสิทธิดังกลาวตอไป  

 

2. มติคณะรัฐมนตร ียุทธศาสตรและอนุสัญญาระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ  

มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตรและอนุสัญญาระหวางประเทศท่ีเก่ียวของการใหสิทธิ (คืนสิทธิ) พ้ืนฐานดาน

สาธารณสุขกับบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ โดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของกับเด็กและนักเรียนอักษร G 

ในสถานะศึกษา มีดังนี้  

 2.1 วันท่ี12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 รัฐบาลไทยไดลงนามรับรองในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กของ

สหประชาชาติ โดยขอ 24 ในอนุสัญญาไดกลาวถึง “รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็กท่ีจะไดรับมาตรฐาน

สาธารณสุขสูงสุดเทาท่ีจะหาได และสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการบำบัดรักษาความเจ็บปวยและการ

ฟนฟูสุขภาพ”  

2.2 วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ “ยุทธศาสตรการจัดการสถานะ

และสิทธิของบุคคล” ตามท่ีสภาความม่ันคงแหงชาติ (สมช.) ไดเสนอ เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข

ปญหาการกำหนดสถานะและสิทธิของบุคคล โดยยุทธศาสตรดังกลาวไดระบุถึงการใหสิทธิข้ันพ้ืนฐานแก

บุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ  

2.3 วันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 กระทรวงศึกษาธิการ ไดขยายโอกาสทางการศึกษาแก

นักเรียนท่ีมีชื่ออยูในระบบทะเบียนราษฎรแตยังไมมีสถานะท่ีถูกตองตามกฎหมาย และไดรับเงินอุดหนุน

รายหัวในอัตราคาใชจายรายหัวท่ีใหกับเด็กไทย เพ่ือดำเนินการตามยุทธศาสตรการจัดการสถานะและสิทธิ

ของบุคคล ของสภาความม่ันคงแหงชาติ (สมช.)  

2.4 วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ

แหงชาติ ซ่ึงขอ 16 ของธรรมนูญสุขภาพไดกำหนดไววา หลักประกันและความคุมครองดานสุขภาพ

จะตองครอบคลุมทุกประชาชนทุกคนบนผืนแผนดินไทย โดยไมมีการแบงแยกตามฐานะเศรษฐกิจ สังคม
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สภาพทางกาย ความพิการ เพศ อายุ ถ่ินท่ีอยู เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อและอุดมการณทาง

การเมือง  

2.5 วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ข้ันพ้ืนฐาน

ดานสาธารณสุขใหแกบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ จำนวน 457,409 คน ใหไดรับสิทธิข้ันพ้ืนฐานดาน

สาธารณสุขเชนเดียวกับคนไทยคนอ่ืนๆ และมีมติอนุมัติในหลักการใหจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 งบกลาง รายการเงินสำรองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน ในวงเงินไมเกิน 

472.823 ลานบาท ใหสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือใชในการจัดบริการข้ันพ้ืนฐานดาน

สาธารณสุขใหแกบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ  

2.6 วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีมติ เห็นชอบการใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ข้ันพ้ืนฐาน

ดานสาธารณสุขกับบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) จำนวน 208,631 คน โดยแบง

ออกเปน  

1. กลุมท่ีมีบัตรประจำตัวประชาชน ข้ึนตนดวยเลข 0 ประเภททะเบียนราษฎร ทร.38 ก 

โดยเลขประจำตัวหลักท่ี 6 และ 7 เปนเลข 8 และ 9 (0-xxxx-89xxx-xx-x) ไดรับการสำรวจ

จัดทำทะเบียนประวัติในกลุมชนกลุมนอยท่ีเขามาอยูไทยเปนเวลานาน แตตกสำรวจ  

2. กลุมบุตรของบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ ท่ีไมมีสถานะทางทะเบียนท่ีเกิดใน

ประเทศไทยและไดรับการแจงเกิด มีสูติบัตร ไดเลข 13 หลัก เปนบุคคลประเภท 0 (บุตรของ

กลุมท่ี 1)  

3. กลุมคนท่ีไมสามารถพิสูจนสถานะเกิด ซ่ึงนายทะเบียนไดจัดทำประวัติใหเปนบุคคลท่ี

ไมมีสถานะทางทะเบียน โดยมีเลขประจำตัวข้ึนตนดวยเลข 0 และมีเลขประจำตัวหลักท่ี 6 และ 

7 เปนเลข 0 และ 0 (0-xxxx-00xxx-xx-x)  

4. สำหรับบุคคลกลุมอ่ืนๆท่ียังไมสามารถพิสูจนไดเพราะขาดหลักฐาน เชน เด็กและ

นักเรียนในสถานะศึกษา (76,540 คน) ซ่ึงยังไมมีความชัดเจนถึงจำนวนท่ีแทจริง ใหกระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และสภาความม่ันคงแหงชาติ ตรวจสอบขอมูลเพ่ือยืนยันความ

ถูกตองและรับรองการข้ึนทะเบียนของกลุมดังกลาวกอน แลวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 

 2.7 วันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ข้ันพ้ืนฐาน

ดานสาธารณสุขกับบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 3) ใหกับบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและ

สิทธิ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยไดข้ึนทะเบียนโดยมีเลขประจำตัว 13 หลัก เรียบรอยแลว ในกลุมคน

ดั้งเดิมท่ีไมมีสัญชาติไทยแตมีชื่ออยูในทะเบียนราษฎร เลขประจำตัวประเภท 3และ4 จำนวน 24,071 คน  
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3. การดำเนินการท่ีผานมา  

ในชวงท่ีผานมา หนวยงานท่ีเก่ียวของไดดำเนินการตรวจสอบขอมูลเพ่ือยืนยันความถูกตองและรับรองการ

ข้ึนทะเบียนของกลุมเด็กและนักเรียนในสถานศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 

2558 ดังนี้  

3.1 วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุข โดย ศาสตราจารยคลินิก นายแพทย

ปยะสกล สกลสัตยาธร รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดทำหนังสือท่ี สธ. 0205.01/2279 เรื่อง 

การใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ข้ันพ้ืนฐานดานสาธารณสุขใหกับบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ (เพ่ิมเติม) เพ่ือ

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้  

(1) ใหสิทธิข้ันพ้ืนฐานดานสาธารณสุขใหกับบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ (เพ่ิมเติม) 

ครั้งท่ี 3 จำนวน 107,663 คน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป  

(2) อนุมัติในหลักการในการใหสิทธิข้ันพ้ืนฐานดานสาธารณสุขในกลุมเด็กนักเรียนใน

สถานศึกษาภาครัฐสังกัดอ่ืน  

(3) ขออนุมัติงบประมาณประจำป 2560 จากสำนักงบประมาณ สำหรับบุคคลท่ีมีปญหา

สถานะและสิทธิ (เพ่ิมเติม) ครั้งท่ี 3 จำนวน 107,663 คน เปนเงิน 250,417,993.90 บาท  

 3.2 วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดทำหนังสือถึงกระทรวง

สาธารณสุข ท่ี นร. 0506/24043 เรื่อง การใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ข้ันพ้ืนฐานดานสาธารณสุขใหกับบุคคลท่ีมี

ปญหาสถานะและสิทธิ (เพ่ิมเติม) โดยเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข วารองนายกรัฐมนตรี 

(พลเรือเอกณรงค พิพัฒนาศัย) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแลวมีคำสั่งให สงเรื่อง

คืนใหกระทรวงสาธารณสุข รับไปหารือความเหมาะสมในการดำเนินการเรื่องนี้รวมกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เชน สำนักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สำนัก

งบประมาณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กอนดำเนินการตอไป รวมถึงพิจารณาประเด็นตาง ๆ 

ดังนี้  

  (1) จัดทำขอมูลวา บุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิท่ีไดรับการใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ข้ัน

พ้ืนฐานดานสาธารณสุขในชวงท่ีผานมา มีจำนวนเทาใดท่ีพนจากสถานะดังกลาว และแบงเปนกลุมใดบาง 

  (2) พิจารณาความเปนไปไดในการกำหนดสิทธิข้ันพ้ืนฐานดานสาธารณสุขกับบุคคลท่ีมี

ปญหาสถานะและสิทธิแตละกลุมควรไดรับ โดยใหมีสัดสวนตามความเหมาะสมและเทาท่ีจำเปนตามหลัก

มนุษยธรรม  

  (3) พิจารณากำหนดกรอบวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสมสำหรับการรองรับการ

ดำเนินการใหสิทธิ (คืนสิทธิ) พ้ืนฐานดานสาธารณสุขกับบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ ในภาพรวมวา

ควรมีกรอบวงเงินเทาใด  
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 3.3 วันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มูลนิธิพัฒนาชนกลุมนอยและชาติพันธรวมกับภาคีเครือขายท่ี

ทำงานดานสถานะบุคคลและสิทธิทางดานสุขภาพ ไดยื่นหนังสือกับ ศ.นพ. ปยะสกล สกลสัตตยาทร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใหเรงรัดเสนอครม. ใหสิทธิข้ันพ้ืนฐานดานสาธารณสุขใหกับเด็ก

และนักเรียนอักษร G  

 3.4 วันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุขไดทำหนังสือ ท่ี สธ. 0209.01/5547 ขอ

ความอนุเคราะหขอมูลเด็กและนักเรียนตัวอักษร G จากกระทรวงศึกษาธิการ 

 3.5 วันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 กระทรวงศึกษาธิการไดสงหนังสือ ท่ี ศธ. 0202.3/61 ถึง

กระทรวงสาธารณสุขเรื่องแจงตัวเลขจำนวนเด็กนักเรียนอักษร G วามีจำนวน 90,337 คน  

 3.6 วันท่ี 5 มิถุนายน เครือขายชนเผาพ้ืนเมืองแหงประเทศไทย รวมกับเครือขายกลุมคนรัก

หลักประกันสุขภาพ ไดยื่นหนังสือตอนายกรัฐมนตรี เพ่ือใหมีการพิจารณาการใหสิทธิ (คืนสิทธิ) พ้ืนฐาน

ดานสาธารณสุขกับบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ แกเด็กนักเรียนอักษร G และคนจีนโพนทะเล ตามท่ี

คณะรัฐมนตรีมีมติไวแลวเม่ือ 20 เมษายน พ.ศ. 2558  

 3.7 วันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี ไดทำหนังสือท่ี นร. 0210.05/2906 

ถึงผูประสานงานภาคีเครือขายองคกรพัฒนาเอกชนดานชนกลุมนอยและกลุมชาติพันธ วา กระทรวง

สาธารณสุขอยูระหวางกระบวนการเสนอเรื่อง เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา และไดประสานการใหสิทธิ 

(คืนสิทธิ) ข้ันพ้ืนฐานดานสาธารณสุขสำหรับกลุมนักเรียนอักษร G ไปท่ีกระทรวงศึกษาธิการแลว แตเนื่อง

ดวยความลาชาทำใหยังไมสามารถสงเรื่องใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาได  

 3.8 วันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดทำหนังสือท่ี ศธ. 04006/ว 343 ถึงสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาทุก

แหง ใหการแกไขปญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร ของเด็กนักเรียนอักษร G ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด  

 3.9 วันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ในการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางปฏิบัติตาม

มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2553 มีความกาวหนาการดำเนินการสำรวจคัดกรองและกำหนด

เลข 13 หลักของนักเรียนอักษร G, P, O จำนวน 90,640 คน กระทรวงมหาดไทยไดดำเนินการ ออกเลข 

13 หลักใหกับนักเรียนกลุมดังกลาว จำนวน 2,789 คน ขาดคุณสมบัติในการออกเลข 13 หลัก จำนวน 

2,733 คน ไมไดอยูในสถานศึกษาจริง จำนวน 2,177 คน อยูระหวางดำเนินการ จำนวน 82,941 คน โดย

มติท่ีประชุมในวันนี้ ไดเห็นชอบใหกระทรวงสาธารณสุขนำขอมูลท่ีผานการคัดกรองแลวจำนวน 3,042 คน 

นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบตอไป  

 3.10 วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ในการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางปฏิบัติตามมติ

คณะรัฐมนตรี วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2553 พบวายังไมมีความกาวหนาของกระทรวงมหาดไทยในเรื่อง
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การสำรวจ คัดกรองและกำหนดเลข 13 หลัก ของนักเรียนอักษร G, P และ O ท่ีประชุมไดยืนยันมติท่ี

เห็นชอบใหกระทรวงสาธารณสุขนำขอมูลท่ีผานการคัดกรองแลวจำนวน 3,042 คน นำเสนอคณะรฐัมนตรี

เพ่ือพิจารณาเห็นชอบเปนการเรงดวนตอไป 

 

4. ความเรงดวนของปญหา  

ความเรงดวนในการดำเนินการการใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ข้ันพ้ืนฐานดานสาธารณสุขใหกับบุคคลท่ีมีปญหา

สถานะและสิทธิ (เพ่ิมเติม) สำหรับเด็กนักเรียน อักษร G, P และ O มีดังนี้  

4.1 เนื่องดวยมีสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยและประเทศตาง ๆท่ัว

โลกสงผลใหมีผูปวยและผูเสียชีวิตจำนวนมาก สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจของ

ประเทศ กลุมเด็กนักเรียน อักษร G, P และ O ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดสำรวจ ป 2560 จำนวน 

90,640 คน ซ่ึงเปนกลุมเปราะบางตอโรคโควิด 19 เพราะยังไมมีสิทธิข้ันพ้ืนฐานดานสาธารณสุข และยัง

เรียนหนังสืออยูกับเด็กไทยในสถานศึกษาตาง ๆท่ัวประเทศ  

4.2 หากกลุมเด็กนักเรียน อักษร G, P และ O เหลานี้ติดเชือ้หรือเจ็บปวยจากโรคโควิด 19 จะไม

สามารถดำเนินการตรวจ คัดกรอง หรือรักษาพยาบาลได เนือ่งจากหนวยบริการไมมีงบประมาณท่ีจะ

ดำเนินการสำหรับเด็กเหลานี้ และไมสามารถใชงบประมาณสวนอ่ืน ๆไปดูแลได เพราะไมใชสัญชาติไทย  

4.3 อุปสรรคของเรื่องนี้เกิดจากการดำเนินการลาชาของหนวยราชการท่ีเก่ียวของ เพราะ

คณะรัฐมนตรีมีมติตั้งแตวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2558 ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงดำเนินการ ปจจุบันได

ผานไป 5 ป สามารถคัดกรองไดเพียง 3,200 คนเทานั้น  

 

5. ขอเสนอเพ่ือพิจารณา  

ขอใหกระทรวงสาธารณสุขนำเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพ่ือเห็นชอบ ดังนี้  

 5.1 เห็นชอบจำนวนเด็กและนักเรียนท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิจำนวนท่ีมีรหัส G, P และ O ณ 

จำนวน 3,042 คน ท่ีกระทรวงมหาดไทยคัดกรองแลวเสร็จ นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ

ในการใหสิทธิข้ันพ้ืนฐานดานสาธารณสุขเปนการเรงดวนตอไป  

 5.2 ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนกองทุนใหบริการดานสาธารณสุขกับบุคคลท่ีมีปญหาสถานะ

และสิทธิ สำหรับเด็กและนักเรียน ท่ีมีรหัส G, P และ O ณ จำนวน 3,042  คน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 

2563 เปนตนไป  
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5.3 เรงรัดหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการคัดกรองเด็กนักเรียน อักษร G, P และ O ใหแลวเสร็จ

ภายใน 1 ป และเม่ือเด็กนักเรียนเหลานี้ไดรับเลข 13 หลักจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอ

อนุมัติในหลักการใหเด็กนักเรียนกลุมเหลานี้ไดรับสิทธิพ้ืนฐานดานสาธารณสุข จากกองทุนใหบริการสิทธิ

ข้ันพ้ืนฐานดานสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ไดทันที โดยไมตองนำเขาสูการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง  

 

จึงนำเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

       ขอแสดงความนับถือ  
               

                   
                                                                         ( นายวิวัฒน  ตาม่ี ) 

ผูแทนเครือขายชนเผาพ้ืนเมืองแหงประเทศไทย และ 

เครือขาย 15 องคกรเพ่ือบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ  

 

 

ติดตอประสานงาน. 

229/61 หมูบานฐิติพร หมู 3 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย 57000 

โทร.088-2524790 

E-mail : wtamee@gmail.com  
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