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ØQ1: Why are some people more “vulnerable”?
social status

social capital human capital

Populations at risk health needs



ความเป็นธรรม
Equity
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• Equity means equality of  opportunity (“justice as fairness”).
• Equality is not always justice. 

Being Equal (=“Sameness”)

Being Equitable (=“Fairness”)

ความเท่าเทียม
Equality
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ØQ2: How universal is really “universal”?

การมีสิทธิเข้าถึง
บริการตาม

ความจำเป็น 

(Targeted 

Universalism)



ข้อเสนอเกณฑ์การพิจารณาประชากรกลุ่มเปราะบางในบริบทของประเทศไทย
(Proposed criteria for health vulnerable populations in Thailand)

1. 1ประชากรชายขอบซึ่งอาจถูกตีตราหรือถูกเลือก

ปฏิบัติจากสังคม (stigmatized or 
marginalized people)

คนยากจน, คนไร้รัฐ, ชาติพันธุ์คนกลุ่มน้อย, แรงงาน

ข้ามชาติ, เด็กกำพร้า, LGBT, ผู้ขายบริการทางเพศ, 
ผู้ใช้ยาเสพติด, นักโทษ, ผู้เคยได้รับโทษจำคุก

2. ประชากรที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการ

สุขภาพ (people with limited 
accessibility to health services)

ผู้ไม่มีหลักประกันสุขภาพ, ประชากรที่มีถิ่นที่อยู่อาศัย

ในพื้นที่ห่างไกล

3. ประชากรซึ่งมีความเสี่ยงต่อการถูกทอดทิ้งหรือ

การถูกทารุณกรรมหากไม่ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการสุขภาพในระยะยาว (people 

with long-term health needs with risks 
of negligence or abuse)

ผู้สูงอาย,ุ เด็กเล็ก, ผู้พิการทางกาย, ผู้พิการทางจิตเวช, 

ผู้ป่วยติดบ้าน, ผู้ป่วยติดเตียง

Vulnerable Populations in Thailand

Source: Leerapan et al. Journal of  Health Systems Research. 2016;10(4):442-64.

ØQ3: Who are vulnerable under Thai UHC?
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ØQ4: What is next for researchers?

• การศึกษาความต้องการด้านสุขภาพท่ีมีความจำเพาะสำหรับประชากรกลุ่ม
เปราะบางแต่ละกลุ่ม (To examine health needs specific for each 
vulnerable population group)

• การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของบริการสุขภาพและบริการด้าน
สังคมเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบาง 
(To evaluate effectiveness and efficiency of health interventions for 
vulnerable populations)

• การศึกษาการออกแบบการจัดบริการสุขภาพและบริการด้านสังคมเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการด้านสุขภาพสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบางกลุ่มต่างๆ  
(To design new health and social services that can respond to health 
needs of vulnerable populations)
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ØQ5: What is next for policymakers?

• บูรณาการนโยบายเร่ืองการดูแลในนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
(To create and integrate policies for vulnerable populations with the 
Universal Health Coverage)

• ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพและบริการด้านสังคมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบางกลุ่มต่างๆ  
(To promote development of new health and social services that can 
respond to health needs of vulnerable populations)

• พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในฐานะ
ตัวช้ีวัดความเป็นธรรมด้านสุขภาพ (To strengthen information systems to 
help monitoring and evaluation of health status of vulnerable 
populations as a proxy measure of health equity under Thai UHC)



"Anyone can run 20 miles. 
It's the next six that count.”

—Arthur Barry Magee, a New Zealand marathoner
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