
องค์ประกอบพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน 
.....สิทธิการได้รับบริการสาธารณสุข..... 

 “ผู้ใดจะปฏิเสธการบริการการรักษาพยาบาลแก่บุคคลท่ีมีปัญหาสถานะบุคคลตามกฎหมายย่อม
ถือเป็นความผิดทั้งทางกฎหมายภายในประเทศ และผิดต่อข้อผูกพันในกฎหมายระหว่างประเทศ”  
 
 สิทธิด้านสาธารณสุข  เป็นสิทธิพื้นฐานท่ีทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน  เพ่ือบรรลุการมี
สุขภาพดีของคนทุกคน  ซึ่งท าให้คนทุกคนมีคุณค่าเสมอกัน  และสามารถพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆได้
อย่างเต็มที่ 
      มีกฏหมายท้ังระดับระหว่างประเทศและภายในประเทศ ระบุถึงสิทธิการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
และหน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องจัดบริการเหล่า นี้  อาทิ 

- ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (UDHR); 
- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธทิางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม ค.ศ. 1966 

(ICESCR); 
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็ ค.ศ. 1989 (CRC);  
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  

จากหลักกฏหมายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฏหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 
2540 มาตรา 82  “รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง” ทางรัฐบาลไทยและกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ออก ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการประกันสุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ. 2544 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
หลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2544 และ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เพื่อ
จัดการและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการท่ีได้มาตรฐาน  และมีประสิทธิภาพอย่าง
ท่ัวถึง   เรียกกันง่ายๆว่า 30 บาทรักษาทุกโรค   โดยมีส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
เป็นผู้ด าเนินการ 

ส าหรับเทศบาลเมืองล าพูน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีหน้าท่ีในการดูแลภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมาย มีหน้าท่ีท่ีต้องท าในเขตเทศบาลด้านต่างๆ ดังนี้คือ  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย   ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิ ชยกรรมและการท่องเท่ียว  ด้ านการบริหารจัดการและการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งนอกจากจะด าเนินการด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว   เทศบาลได้เห็นความส าคัญของ          



สิทธิการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ของประชาชนทุกคน ผม ในฐานะนายกเทศมนตรี จึงมีนโยบายใน
การมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยเทศบาลเมืองล าพูนได้มีหน่วยงานท่ีเรียกว่า  
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูน ท่ีเริ่มจัดตั้งใน พ.ศ. 2479 เป็นต้นมา  เป็นหน่วยบริการปฐม
ภูมิท่ีให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค ในการ
ด าเนินงานดังกล่าวเทศบาลเมืองล าพูนได้พัฒนาการด าเนินงานเรื่อยมา  จนกระท่ังในปี  พ .ศ. 2544  
รัฐบาลได้มีนโยบายในการปฏิรูประบบสุขภาพ  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูนจึงเข้าร่วม
ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยการเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ    ในเครือข่ายของโรงพยาบาล
ล าพูน  ให้บริการตามบทบาทหน้าท่ีของหน่วยบริการปฐมภูมิซึ่งครอบคลุมด้านการรักษาพยาบาล  การ
ส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค  คงขาดการให้บริการด้านการฟื้นฟูสภาพ  โดยเน้นการให้บริการ
ประเภทผู้ป่วยนอก   การให้บริการท่ีบ้านและชุมชน    

 อนึ่ง ในปี พ.ศ. 2527 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ริเร่ิมให้มีคลินิกชุมชนอบอุ่น  
ซึ่งเป็นหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิท่ีถูกตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการของประชาชนในเขต
เมือง  โดยเริ่มด าเนินการในเขตกรุงเทพมหานครเป็นแห่งแรก  ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการเข้าถึงบริการ
ของประชาชนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นท่ีท่ีมีประชากรหนาแน่น 

จากความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน และต้องการให้
ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้น ผมและคณะผู้บริหารของเทศบาลจึงมีนโยบายในการปรับปรุง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูน ซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายของโรงพยาบาลล าพูน  
ให้ด าเนินการในรูปแบบคลินิกชุมชนอบอุ่น เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ของประชาชน  โดยเป็นหน่วยบริการท่ี
ให้ประชาชนเลือกเป็นหน่วยบริการประจ า “ใกล้บ้าน ใกล้ใจ”  ท่ีสามารถสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนทุกระดับ  ท้ังในด้านการรักษาพยาบาล  การส่งเสริมสุขภาพ  และควบคุมป้องกันโรค  ดังนั้น 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูน  จึงได้ด าเนินงาน
ในรูปแบบคลินิกชุมชนอบอุ่น  ซึ่งได้รับการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนต่อสัญญาตามมาตรฐานคลินิกชุมชน
อบอุ่น  จากส านักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี  เทศบาลได้มีการปรับปรุงอาคารสถานท่ี  
วัสดุอุปกรณ์  เพิ่มจ านวนบุคลากร และเวลาการให้บริการ จากเดิมเปิดบริการในวัน  เวลา  ราชการ 
เปลี่ยนเป็น ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 08.00 น.- 18.00 น.  และวันเสาร์  เวลา 09.00 น.- 
16.00 น. โดยแพทย์ประจ า 2  คน แพทย์เฉพาะทาง  3  สาขาๆ ละ 1 คน ซึ่งแต่ละคนออกตรวจ
สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง  นอกจากบริการการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันยังมีบริการทางด้านการแพทย์
แผนไทย โดยอายุรเวทเป็นผู้ตรวจรักษา  ในด้านบริการเชิงรุกมี  ทีมสหสาขาวิชาชีพ   ออกเยี่ยมบ้าน
ประชาชน    ซึ่งมีแพทย์ร่วมในทีมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยท่ีมีความจ าเป็นต้องให้แพทย์เข้าไปดูแลถึงบ้าน   ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ  มีการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นท่ี โดยการ
จัดตั้งชมรมสร้างสุขภาพทุกชุมชน    ด้านการควบคุมป้องกันโรค  มีการจัดท าโครงการในการควบคุม
ป้องกันโรคตามสภาพปัญหาของพื้นท่ี   ปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการท่ีคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองล าพูน



วันละ 80-100 คน ผู้ให้บริการนอกเหนือจากแพทย์แล้วยังประกอบด้วยเภสัชกร  2  คน พยาบาล        
7 คน  เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  4  คน พนักงานนวด  7  คน และเจ้าหน้าท่ีอื่นๆ  รวมท้ังสิ้น  43   คน  
ซึ่งเทศบาลเมืองล าพูนจัดเป็นคลินิกชุมชนอบอุ่นแห่งแรกในภูมิภาคท่ีด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ปัจจุบันเป็นการด าเนินงานเข้าสู่ปีท่ี  5  แล้ว  อีกท้ังยังเป็นหน่วยงานต้นแบบส าหรับการศึกษา   
ดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีแนวคิดท่ีจะด าเนินการในลักษณะเดียวกัน  โดยมีการด าเนินงาน
ดังนี้ 

งานรักษาพยาบาล 

ตารางการให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูน 

   วัน 

                   
เวลา 

08.30 -  12.00  น. 13.00 - 16.30  น. 

วันจันทร์ คลินิกโรคทั่วไป คลินิกโรคทั่วไป 
วันอังคาร คลินิกโรคความดันโลหิตสูง คลินิกโรคทั่วไป 

วันพุธ คลินิกเด็กดี คลินิกโรคทั่วไป 
วันพฤหัสบด ี คลินิกโรคเบาหวาน คลินิกโรคทั่วไป 

วันศุกร ์ คลินิกโรคทั่วไป คลินิกโรคทั่วไป 

งานส่งเสริมสุขภาพ 

1. การสร้างเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธ์ุ 
2. การให้บริการดูแลสุขภาพเด็กด้านพัฒนาการและวัคซีน 
3. การให้บริการสุขภาพเด็กวัยเรียน 
4. การบริการดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชนท่ัวไป 
5. การดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเส่ียง 
6. การดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
7. การบริการให้ค าปรึกษา 

การควบคุมป้องกันโรค 

1. การให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรค 
2. การค้นหาโรคท่ีร้ายแรงหรือโรคที่เรื้อรังเพื่อป้องกันล่วงหน้า 
3. การเฝ้าระวังและรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อ 



การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

1. การดูแลต่อเนื่องหลังจากผู้ป่วยได้รับการวินิจและการวางแผนการดูแลจากโรงพยาบาล 
2. การดูแลผู้พิการ 

นอกจากนี้ ปัจจุบันเทศบาลเมืองล าพูนได้มีการจัดท าแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์ชุมชน โดยน า
ข้อมูลท่ีได้มาพัฒนาการด าเนินงานในชุมชนท้ังทางด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และการศึกษา โดยแก้ไขปัญหาจากเสียงสะท้อนของประชาชนในชุมชน ซึ่งในส่วนของการ
ให้บริการด้านสาธารณสุข ผมได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ต้องการพัฒนามาตรฐานการบริการของศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูน   เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) และมาตรฐานหน่วย
บริการประจ า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูนทุกคน   ได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม
กัน  โดยสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างน้อยร้อยละ  70 และ มีความพึงพอใจในการบริการ
ของคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลเมืองล าพูน 

 

 

 

********************* 


