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ฉบับที่ 43 (3 ตุลาคม 2552) 

“ไทยจะเขมแข็ง” ไดอยางไร ? ถาสุขภาพ “คนในไทย” ยังออนแอ 
บุษยรัตน กาญจนดิษฐ 

 

 เมื่อวานนี้แมของคนที่อยูบานเดียวกันโทรมาตัดพอดวยน้ําเสียงแบบ “ใยมนุษย ! ชางตางกัน

เย่ียงนี้” แมเปนขาราชการบํานาญฉะนั้นเวลาแมไปรักษาอาการเจ็บปวยที่โรงพยาบาล แมก็จะไดรับ

การบริการจากเจาหนาที่แบบ “ขาราชการ” ซึ่งถือเปนเรื่องที่ดีและแมพอใจ แตเนื่องจากบานของแม

อยูจังหวัดชายแดนไกลโพนจากเมืองหลวง เมืองที่ประกอบไปดวย “คนไทย” แบบแม และ “คนไม

ไทย” แบบพอแมของเด็กๆ ในโรงเรียนที่แมและพอเคยสอน  ทําใหเวลาแมไปโรงพยาบาลคราใด แม

ถึงไมสบอารมณเสียทุกครั้ง ที่เห็นความแตกตางในการบริการทางสาธารณสุขแบบนี้ เพราะ “คนไม

ไทย” ถูกมองวาเปน “ภาระของโรงพยาบาล” บางคราแมแอบพูดเลนๆ แตดูจริงจังวา “ถาไมมีไออารซี 

คนเหลานี้จะอยูกันอยางไร?”  

 พอๆกับที่ในหวงเวลาเดียวกัน รัฐบาลไทยภายใตการนําของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธ เวชชา

ชีวะ ไดจัดทําโครงการ “ปฏิบัติการไทยเขมแข็ง” เม่ือกันยายน 2552 ครอบคลุมใน 14 สาขา หนึ่งใน

นั้นคือ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณสุข ที่จังหวัดของแมไดรับงบประมาณจัดสรรดานนี้รวม 

42.24 ลานบาท เพ่ือจัดทําโครงการ 3 ดาน ไดแก โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือขาย

บริการทุกระดับ (17.64 ลาน) เปนการสรางอาคารพักแพทย สรางบานพักขาราชการ และจัดซื้อรถ

โดยสารและรถบรรทุก, โครงการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล (12.60 ลาน) เปนการ

พัฒนาสถานีอนามัยใหเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล และ โครงการพัฒนาระบบ

บริการระดับตติยภูมิ (12 ลาน) เปนการสรางอาคารผูปวยที่พรอมใหบริการระดับสูง 

 แมไดยินไดฟงการทําโครงการแบบน้ีแลวรูสึกไมสบายใจ แมรูวาเงินกูกอนนี้รัฐบาลกูมาเพียง

เพ่ือพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเทานั้นก็ตาม แตก็ยังรูสึกวาเงินกวา 42 ลานนี้ นาจะทําอะไรได

เปนประโยชนมากกวา แมแลกเปล่ียนกับลูกตอวา “ทําไมรัฐบาลถึงเชื่อวา การสรางสถานที่ดีๆ มี

เครื่องมือเพียบพรอม จะทําใหการบริการสาธารณสุขดีไปดวย ในเมื่อทุกวันนี้ยังมีคนจํานวนมากเขา

ไมถึงการบริการ แลวการมีสถานที่ดีๆ เครื่องมือดีๆ จะแกปญหาการเจ็บปวยไดอยางไร จะรักษา

เฉพาะคนไทยเทานั้นเหรอ แลวพวกคนนอกละ จะไมรักษาหรือไง คนนอกไมเจ็บปวยหรือไง แมไม

เขาใจจริงๆ ทําไมไมทําใหคนนอกเขาถึงการบริการ มันนาจะแกปญหาสุขภาพไดดีกวา ทุกวันนี้เมือง

นี้ก็แบกภาระคารักษาปละกวา 40 ลานแลว ยังจะเอาเงินมาสรางตึกอยูอีกหรือไง”  

อยางที่บอกไปแลววาเมืองที่แมอยูประกอบไปดวย “คนไทย” และ “คนไมไทย” แตหลายคน

แมบอกวา “คนไมไทย” เหลานั้น ก็คือ คนไทยนั่นเอง แตเปนคนไทยที่ไมถูกนับอยูในสารบบของรัฐ

ไทย หลายคนก็เกิดในประเทศไทย บรรพบุรุษก็อพยพมาอยูที่นี่หลายรอยปมาแลว พอแมของเด็กๆ

จํานวนมากก็เกิดในประเทศไทย พูดภาษาไทย เรียนภาษาไทย แลวคนเหลานี้ไมใช “คนไทย” หรือ

อยางไร ความเปนไทยอยูในกระดาษ อยูในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรที่ประทับตรากรมการปกครอง

เทานั้นหรือ แมรูดีวาบานของแมอยูไกลโพน ระยะทางและความหางไกลจากเมืองหลวงคณานับ พ้ืนที่
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สลับซับซอนแบบปาเขาเนินดอย ทุรกันดาร หลายตําบลที่แมอยูสังกัดอําเภอเมืองในรัศมีเพียงหาสิบ

กิโลเมตร แตกวาจะเดินทางเขาไปถึงก็กินเวลาแรมวันแรมคืน ฉะนั้นจึงไมใชเรื่องแปลกอะไรที่ “คน 

ไทยในสายตาแม” ถึงตกสํารวจ การตกสํารวจ “ความเปนคนไทย” มาพรอมกับ “การเขาไมถึงบริการ

สาธารณสุข” ที่แมคิดวาไมเก่ียวกันและไมควรนํามาปะปนกัน 

ปจจุบันนี้ประเทศไทยมีระบบสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล 3 ระบบ คือ ระบบประกัน

สุขภาพถวนหนา (30 บาทรักษาทุกโรค) , ระบบประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน และ ระบบการ

รักษาพยาบาลขาราชการ/ขาราชการบํานาญ/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งทั้ง 3 ระบบตางมุงใหประชาชนใน

ประเทศมีสุขภาพดี สังคมนาอยูมากขึ้น 

แตอยางที่แมบอกไปแลววามี “คนไทยในสายตาแม” ตกสํารวจจํานวนมาก ระบบสวัสดิการที่

กลาวมาจึงไมครอบคลุมประชากรกลุมนี้ที่อยูในประเทศไทยมาตั้งแตเกิดจนตาย และวันนี้มีมากกวา 

7 แสนคนทั่วประเทศ แคเฉพาะจังหวัดของแมก็ประมาณ 5 หมื่นคนเขาไปแลว รัฐบาลจะจัดการ

อยางไรกับคนกลุมนี้ เมื่อใดคนกลุมนี้จะสามารถเขาถึงระบบการบริการสาธารณสุขถวนหนาได โดยที่

ไมเก่ียวกับเรื่อง “สัญชาติไทย” เพราะใครๆ ก็เจ็บปวยได และไมจําเปนตองเปนเฉพาะ “คนไทยใน

กระดาษ” เทานั้น  

แมวาจะมีการกลาวถึงเรื่องนี้มาหลายป  ซ้ําแลวซ้ําเลา เปนความพยายามของหลายภาค

สวนไมวาจะเปนสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) , ผูอํานวยการและเจาหนาที่

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจังหวัดชายแดน, องคกรพัฒนาเอกชนดานคนไรสัญชาติและบุคคลบนพ้ืนที่

สูง ที่พยายามผลักดันใหเกิดมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเหมาจายรายหัว ซึ่ง

ตกประมาณ 2,200 บาทตอคนตอป เพ่ือดูแลคนกลุมนี้ (อีกครั้งหนึ่ง) รวมถึงไมเปนการทําใหโรงพยาล

แถบชายแดนตองแบกรับภาระคาใชจายตอปจํานวนมาก หากบุคคลเหลานี้ไดสิทธิหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา ก็จะเปนการลดภาระดานคาใชจายใหกับโรงพยาบาลไดอีกทางหนึ่ง 

การที่ใชคําวา “อีกครั้งหนึ่ง” มีนัยยะสําคัญวา เดิมคนกลุมนี้ที่บางคนมีเลข 13 หลักแลว เชน 

กลุมชนกลุมนอยที่ยังไมไดสัญชาติไทย หรือในชื่อเลนวา “คนบัตรสีเลข 6 เลข 7” เคยมี “บัตรทอง 30 

บาทรักษาทุกโรค” สมัยที่เกิดโครงการนี้ใหมๆ เมื่อเมษายน 2544 แตตอมามีการประกาศใช พรบ.

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 อยางเปนทางการ ทําใหปลายป 2546 มีสถานพยาบาลแหง

หนึ่งในจังหวัดของแมไดทําหนังสือหารือถึง สปสช. เพ่ือสอบถามวา “จําเปนตองออกบัตรประกัน

สุขภาพถวนหนาใหคนกลุมนี้หรือไม อยางไร” ซึ่ง สปสช. สมัยนั้นไดตอบกลับมาตอนตนป 2547 วา 

“สิทธิในการรับบริการสาธารณสุขของบุคคลที่ไมปรากฏสัญชาติ อยูนอกเหนือบทบาทอํานาจหนาที่

ของสปสช. ที่จะดําเนินการ”  ทําใหในชวงเวลาเดียวกันนี้เองที่ “คนบัตรสี” ถูกเรียกเก็บ “บัตรทอง”  

เดือนกรกฎาคม 2548 กระทรวงสาธารณสุขไดเปล่ียนโครงการ “จาก 30 บาทรักษาทุกโรค” เปน “30 

บาท ชวยคนไทยหางไกลโรค” คนกลุมนี้ทั้งหมดถูกเรียกบัตรทองคืนอยางถวนหนา นับแตบัดนั้นพวก

เขาและเธอกลายเปน “ภาระดานงบประมาณ” ของโรงพยาบาลแถบชายแดนประเทศไทยอยางเปน

ทางการ 
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อยางไรก็ตามถือเปนนิมิตหมายอันดีที่มติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 28 มีนาคม 2551 มีมติเรื่อง “ขอติดขัดในการกําหนดนโยบายหรือแนว

ทางการดูแลสุขภาพประชาชนที่ยังไมมีเลข 13 หลักหรือคนที่รอพิสูจนสัญชาติ และในฐานะ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหนวยบริการของกระทรวงฯ รับภาระการจัดบริการสําหรับคน

กลุมนี้ จึงจะนําเรื่องนี้เขาหารือคณะรัฐมนตรีเพ่ือหาแนวทางแกปญหาที่เหมาะสมตอไป” แตลวงเลย

มาถึงกันยายน 2552 รัฐบาลไทยก็ไมมีคําตอบนี้ใหกับ สปสช. และโรงพยาบาลในพ้ืนที่ชายแดน ที่เฝา

รอความหวังอยางใจจดใจจอ แมมีความพยายามเพียงใดก็ตาม 

แมถามลูกวา “เราจะทําอะไรกันไดบาง ?”  

ลูกตอบแมวา “ไมรูเหมือนกัน แมพ้ืนที่มีความพยายามเพียงใด แตฝายการเมืองไมมีนโยบาย 

ผูปฏิบัติงานระดับลางก็ยากจะแหกกฎ หรือสรางระบบประกันสุขภาพทางเลือกแบบยั่งยืนข้ึนมาได

จริงในพ้ืนที่” 

ฉะนั้นขอสรุปตอเรื่องดังกลาวนี้ที่ “ฝนของคนไทยในสายตาแม” จะเปนจริงขึ้นมาได เหมือน 

”ฝนใหไกลไปใหถึงญี่ปุนแบบเด็กชายหมอง ทองดี” จึงอยูที่การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ 

เวชชาชีวะ แลววาทานจะยังคงซื่อสัตยตอคําพูดตนเองเพียงใด ดังคําพูดที่ทานเคยพูดไวกับหมอง 

ทองดีและคณะที่เขาไปพบ เมื่อ 3 กันยายน 2552 วา “ในเรื่องการใหสัญชาติของชาวตางดาวนั้น ไดมี

การคุยกันในที่ประชุม สมช. ยอมรับวาที่ จ.เชียงใหม เชียงราย กาญจนบุรี มีคนไรสัญชาติมาก ซึ่ง

ขณะนี้รัฐบาลก็ใหความสําคัญ กําลังจะพิจารณาอยู รวมถึงการใหหลักประกันดานสุขภาพดวย โดย

กําลังหารือกับกระทรวงสาธารณสุขอยู ถามีปญหาอะไรก็ใหทําเรื่องมาที่ตนโดยตรง รัฐบาลจะดูแลให 

แตไมไดหมายความวาที่รองขอจะไดทุกกรณี แตรัฐบาลใหความสําคัญ จะทําเรื่องนี้โดยยึดหลัก

ปฏิบัติสากล” (ไทยรัฐ 03/09/09)  

หรือเอาเขาจริงแลวกลาวใหถึงที่สุด คําตอบสุดทายที่ใหแมไป กอนจบการสนทนายาวๆบทนี้ 

คือ “เราก็ปลอยเรื่องนี้ใหจบๆ ไป คนไทยลืมงายจะตาย เคอิโงะผานไป หมองผานมา คนไรสัญชาติก็

เหมือนสายลมที่เย็นเพียงชั่ววูบชั่วครั้งชั่วคราว ชางมัน ปลอยให “ไทยเขมแข็ง” กลายเปน “ไทย

ออนแอ” เพราะ “คนในไทย” เขาไมถึงการบริการสุขภาพ”  

และสุดทายรัฐบาลไทยก็ตองรับผิดชอบตอประชาคมโลกที่จะประณามทานวา “กําลังกอ

อาชญากรรมทางสุขภาพดวยน้ํามือของรัฐไทย” เนื่องจากกําลังละเมิดบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 

2550 มาตรา 4 ที่บัญญัติวา "ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล

ยอมไดรับความคุมครอง" และในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 ขอ 25 ที่บัญญัติวา 

“คนทุกคนมีสิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอตอสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของตนเอง

และครอบครัว รวมไปถึงการไดรับอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย การดูแลรักษาพยาบาล และการ

บริการทางสังคมที่จําเปน”  

เพราะวันนี้ก็เห็นชัดแลววา รัฐบาลไทยกําลังทําใหประชาชนที่อยูบนผืนแผนดินไทยตอง

เจ็บปวยตาย เพราะรัฐไมมีกฎหมายที่ทําใหประชาชนเขาถึงการบริการสาธารณสุขถวนหนาไดจริง  

 


