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เมด็เงนิกระตุน้เศรษฐกจิจากโครงการไทยเขม้แขง็ทีร่ฐับาลจดัสรรใหก้ระทรวงสาธารณสขุ	11,515	ลา้น
บาท	ในปี	2553	เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลระดับจังหวัดและอำาเภอ	จัดซื้อเครื่องมือแพทย์	และปรับปรุง
สถานีอนามัย	 เป็นโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำาบล	 กลายเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำารอย	 เมื่อชมรม 
แพทย์ชนบทร้องเรียนว่า...ทุจริต

เศรษฐกิจแย่ต้องแก้ด้วยการ	“อัดฉีด”

ปล�ยปี 2551 เศรษฐกิจทั่วโลกตกอยู่ในชะต�กรรม
เดียวกัน นั่นคือ วิกฤตเศรษฐกิจถดถอยอย่�งรุนแรง 
ประเทศไทยก็หนีไม่พ้นพิษเศรษฐกิจดังกล่�ว หนำ�ซ้ำ�ยังถูก 
ซ้ำ�เติมด้วยคว�มวุ่นว�ยท�งก�รเมืองภ�ยในประเทศ คนไทย
แตกแยกอย�่งรนุแรงและย�วน�น รฐับ�ล อภสิทิธิ ์เวชช�ชวีะ 
ซึ่งเพิ่งเริม่ตน้นับหนึ่งในชว่งเวล�นั้น จงึทำ�ทกุวิถีท�งเพือ่กอบกู้
เศรษฐกิจของประเทศ

หนท�งหนึ่งที่รัฐบ�ลเลือกเดิน นั่นคือ อัดฉีดเม็ดเงิน
กว่� 21,000 ล้�นบ�ท เพื่อกระตุ้นก�รใช้จ่�ยผ่�นโครงก�ร
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน โดยมี กอร์ปศักดิ์  
สภ�วสุ รองน�ยกรัฐมนตรีเป็นผู้กำ�กับดูแล ในตำ�แหน่ง
ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รโครงก�ร

ไมก่ีเ่ดอืนตอ่ม� คว�มคกึคกัทีเ่คยเกดิขึน้ในชว่งเริม่ตน้
ก็ถูกตรวจพบว่�มีคว�มไม่ชอบม�พ�กลเกิดขึ้น โดยเฉพ�ะ 

ในขั้นตอนของก�รใช้จ่�ยเงินของชุมชนต่�งๆ ที่สำ�คัญก็คือ  
มีก�รกล่�วห�ว่�คนของพรรคประช�ธิปัตย์เข้�ไปเกี่ยวข้อง
แสวงห�ผลประโยชนด์ว้ย จนถกูวจิ�รณว์�่ “ภ�พรวมโครงก�ร
นี้ รัฐบ�ลน�ยกฯ อภิสิทธิ์ ตั้งเป้�หม�ยว่� จะให้คนในชุมชน
รู้จักก�รว�งแผนก�รใช้งบประม�ณอย่�งมีแบบแผนต�ม
วัตถุประสงค์เพื่อให้ก�รพัฒน�ของชุมชนเป็นไปอย่�งยั่งยืน 
ต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง จึงถือว่�ประสบคว�ม 
ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง”1 

ในที่สุดน�ยกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งให้ เจริญ คันธวงศ์  
ถวิล ไพรสณฑ์ และนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ ร่วมกันทำ�หน้�ที่ 
คณะกรรมก�รตรวจสอบก�รทจุรติทีเ่กดิขึน้ และกอ่นทีป่ญัห�
จะลุกล�มไปม�กกว�่นี้ วันที่ 19 สิงห�คม 2552 กอร์ปศักดิ์  
สภ�วสุ ก็ขอล�ออกจ�กประธ�นกรรมก�รบริห�รโครงก�ร  
โดยคนที่ถูกเสนอให้นั่งเก้�อี้แทนก็คือ มีชัย วีระไวทยะ
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อย่�งไรก็ต�ม แม้โครงก�รชุมชนพอเพียงยังคง 
เดนิหน�้ตอ่ไป แตส่ำ�นกัง�นตรวจเงนิแผน่ดนิ (สตง.) กเ็ข้�ม�
มีบทบ�ทเพื่อตรวจสอบคว�มผิดปกติของโครงก�รชุมชน 
พอเพียงนับแต่นั้นเป็นต้นม� 

แปดแสนล้านสร้างไทยเข้มแข็ง

ทันทีที่พระร�ชกำ�หนด (พ.ร.ก.) และร่�งพระร�ช
บัญญัติ (พ.ร.บ.) ให้อำ�น�จกระทรวงก�รคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจ วงเงินรวม 800,000 ล�้นบ�ท ผ่�นสภ�ผู้แทน
ร�ษฎรเมื่อ วันที่ 16 มิถุน�ยน 2552 โครงก�รกระตุ้น
เศรษฐกิจ “ก๊อกสอง” ของรัฐบ�ลอภิสิทธิ์ก็เริ่มต้นขึ้น โดย
เฉพ�ะโครงก�รไทยเข้มแข็ง ที่ใช้เงินงบประม�ณประจำ�ปีและ
เงินกู้รวม 1,431,330 ล้�นบ�ท และมีโครงก�รยิบย่อยกว่� 
20,000 โครงก�ร กระจ�ยไปต�มกระทรวงต�่งๆ ภ�ยในระยะ
เวล� 3 ปี (2553-2555) ถูกค�ดหวังจ�กรัฐบ�ลว่�จะทำ�ให้
เศรษฐกิจไทยรอดพ้นจ�กภ�วะวิกฤต

แน่นอนว่�แผนกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่�วต�มม�ด้วย
เสยีงวพิ�กษว์จิ�รณใ์นทศิท�งคล�้ยคลงึกนั อ�ท ิ“ไทยเขม้แขง็
คอืก�รลงทนุครัง้ประวตัศิ�สตรข์องช�ตไิทย ถอืเปน็ “เดมิพนั” 
สำ�คัญที่สุดในก�รวัดฝีมือในก�รบริห�รประเทศของรัฐบ�ล”2

“ก�รกู้ เงินเป็นจำ�นวนม�กจ�กต่�งประเทศเช่นนี้  
เป็นเสมือนก�รเล่น “เกมเสี่ยง” เพร�ะก่อให้เกิดภ�ระ 
อย่�งหนักแก่ระบบก�รคลังของประเทศ”3

ขณะที่ผลสำ�รวจของ “สวนดุสิตโพลล์” เกี่ยวกับ
โครงก�รไทยเข้มแข็ง ซึ่งผลออกม�ว่� ประช�ชนร้อยละ 50 
เป็นห่วงเรื่องคว�มโปร่งใส และกลัวก�รทุจริตของผู้เกี่ยวข้อง 
ร้อยละ 26 กลัวนักก�รเมืองเข้�ไปล้วงลูก โดยเฉพ�ะ 
นักก�รเมืองท้องถิ่นที่เป็นฐ�นเสียงของรัฐบ�ล4

ไม่น�นนัก คว�มวิตกกังวลของคนไทยที่สะท้อนผ่�น 
ผลสำ�รวจดังกล่�วก็กลับกล�ยเป็นคว�มจริง ณ กระทรวง
ส�ธ�รณสุข

ความเข้มแข็งของหมอชนบท

ปล�ยเดือนสิงห�คม 2552 โครงก�รไทยเข้มแข็งก้�ว
เข�้ม�เยอืนกระทรวงส�ธ�รณสขุเปน็ครัง้แรกดว้ยงบประม�ณ 
86,684 ล�้นบ�ท โดยเงนิกอ้นนีจ้ะใชร้ะหว่�งป ี2553-2555 
เพือ่กอ่สร้�งสถ�นอีน�มยัและโรงพย�บ�ลในสงักดัทัว่ประเทศ 
จดัซือ้ครภุณัฑท์�งก�รแพทย ์และผลติบคุล�กรท�งก�รแพทย ์
ทั้งนี้ งบประม�ณ 11,515 ล้�นบ�ท คือ เงินก้อนแรกที่
กระทรวงส�ธ�รณสุขได้รับในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2553

วิทย� แก้วภร�ดัย รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง
ส�ธ�รณสุข (ในขณะนั้น) กล่�วว่� “งบที่ใช้ก่อสร้�งสถ�นี
อน�มัยและโรงพย�บ�ลทั่วประเทศที่ได้รับนั้น  ถือเป็น 
งบประม�ณที่สูงกว่�งบปกติที่ได้รับในแต่ละปีถึง 50 เท่�   
เรียกว่�เป็นงบลงทุนก่อสร้�งสถ�นีอน�มัยและโรงพย�บ�ล 
ครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศ”5

แต่แล้วงบประม�ณครั้งประวัติศ�สตร์ของกระทรวง
ส�ธ�รณสุข ก็ถึงเวล�ถูกตรวจสอบอย่�งเข้มข้น เมื่อวันที่ 17 
กันย�ยน 2552 น�ยแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชระนุกูลเกียรติ 
ประธ�นชมรมแพทย์ชนบทออกม�ระบุถึงคว�มไม่ชอบม� 
พ�กลของก�รใช้เงินงบประม�ณดังกล่�ว ซึ่งแพทย์ชนบทที่
กระจ�ยอยู่ทั่วประเทศกำ�ลังรวบรวมข้อมูลหลักฐ�น

แม้จะยืนยันถึงคว�มโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่�ง 
ต่อเนื่อง แต่ในที่สุด น�ยวิทย�ก็มอบหม�ยให้ น�ยแพทย์ 
ไพจิตร์ วร�ชิต ซึ่งเพิ่งรับตำ�แหน่งปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข
คนใหม ่ตัง้คณะกรรมก�ร 2 คณะขึน้ม�ตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีน
ดังกล่�ว โดยเฉพ�ะก�รจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่โรงพย�บ�ล 
ไม่ต้องก�ร มีก�รล็อคสเปค และมีร�ค�แพงเกินจริง6 โดยมี 
น�ยแพทยเ์สร ีหงษห์ยก ผูต้รวจร�ชก�รกระทรวงส�ธ�รณสขุ
เป็นประธ�น พร้อมสั่งชะลอก�รจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 6 
ร�ยก�ร ที่ถูกร้องเรียนเอ�ไว้ก่อน

พอต้นเดือนตุล�คม 2552 ทีมที่ปรึกษ�รัฐมนตรี
ว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุขประก�ศล�ออกทั้งคณะ โดยระบุ
ว่�เพื่อแสดงคว�มบริสุทธิ์ใจและให้คว�มร่วมมือในก�รตรวจ
สอบ วันที่ 7 ตุล�คม น�ยแพทย์เกรียงศักดิ์ ในฐ�นะตัวแทน
ของชมรมแพทย์ชนบทเข้�พบ อภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะ น�ยก
รัฐมนตรี เพื่อให้ข้อมูลก�รทุจริตในโครงก�รไทยเข้มแข็ง 
ของกระทรวงส�ธ�รณสุข7 ทำ�ให้มีก�รเปิดเผยชื่อย่อของ
นักก�รเมืองและข้�ร�ชก�รที่ถูกระบุว่�มีส่วนเกี่ยวข้องต�มม� 

น�ยแพทย์ประเวศ วะสี แพทย์อ�วุโส กล่�วถึง 
ก�รทุจริตที่เกิดขึ้นในกระทรวงส�ธ�รณสุขครั้งนี้ว่� “โชคดีที่
กระทรวงส�ธ�รณสุขมีแพทย์อยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมรับในสิ่งที่ 
ไมถ่กูตอ้ง...ผมขอเตอืนนกัก�รเมอืงทีค่ดิแสวงห�ผลประโยชน์
กับกระทรวงส�ธ�รณสุขให้ยุติ เพร�ะถ้�ไม่หยุด คว�มจริงจะ
ต้องถูกนำ�ม�เปิดเผย”8

ห้วงเวล�นั้น ข่�วคร�วก�รทุจริตของกระทรวง
ส�ธ�รณสุขกลับม�อยู่ในคว�มสนใจของสังคมไทยอีกครั้ง  
และยิ่งทวีคว�มร้อนแรงม�กขึ้นเมื่อผลก�รสอบสวนของคณะ
กรรมก�รจ�กกระทรวงส�ธ�รณสุขถูกเปิดเผยเมื่อ วันที่ 13 
ตุล�คม 2552 
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โดยมีข้อสรุปว่า9

(1) มกีารจดัสรรครภุณัฑบ์างรายการทีไ่มต่รงกบัความ
ต้องการและไม่มีคำาขอ แต่กลับมีการจัดสรรให้ เช่น เครื่อง 
ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอัลตราไวโอเลตระบบปิดยูวี-แฟน 

(2) มีการจัดสรรเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
และไม่เหมาะสม เช่น เครื่องดมยาสลบ เครื่องช่วยหายใจ  
ซึ่งไม่จำาเป็นสำาหรับโรงพยาบาลชุมชน 

(3) มีการจัดสรรงบประมาณให้สิ่งก่อสร้างสูงกว่าที่ 
เคยดำาเนินการมา โดยใช้การประเมินราคาในอนาคต ทำาให้
ราคาสูงกว่าปกติ 

เมื่อข้อร้องเรียนมีมูล แต่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้ มีเพียงข้าราชการระดับซี 9 เพียงคนเดียวเท่านั้น 
ผลสรปุในลกัษณะดงักลา่ว ทำาใหก้ระทรวงสาธารณสขุยิง่เผชญิ
กับแรงเสียดทานมากขึ้นทันที ขณะที่ประธานชมรมแพทย์
ชนบทให้สัมภาษณ์แสดงความ “ผิดหวัง” กับผลสอบสวนที่ 
ไมม่นีกัการเมอืงคนใดเกีย่วขอ้ง พรอ้มกบัเรยีกรอ้งใหม้กีารตัง้
คณะกรรมการกลางทีเ่ปน็คนนอกเขา้มาตรวจสอบเชน่เดยีวกบั
ที่เคยตรวจสอบกรณีทุจริตยา 

ดูเหมือนว่าข้อเสนอดังกล่าวของแพทย์ชนบทจะ
สอดคล้องกับอารมณ์ของคนในสังคม เพราะห้วงเวลานั้น 
โครงการไทยเขม้แขง็ของกระทรวงสาธารณสขุดกูระดำากระดา่ง
ไปด้วยบาดแผลของการทุจริตเรียบร้อยแล้ว

เมื่อไทย (ไม่) เข้มแข็ง

“ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้ อาจยังไม่ได้รับการ
ยอมรับจากประชาชน ยังมีความแคลงใจ เกรงว่าจะเป็นการ

ปกป้องนักการเมือง” อภิสิทธิ์  
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จึง
ทาบทามบุ คคลภายนอก เพื่ อ 
ตรวจสอบ โดยมีคำาสั่งสำานักนายก
รัฐมนตรีที่ 227/2552 แต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
โครงการลงทุนตามแผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 ที่อยู่ในความรับ
ผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข 
จำานวน 9 คน โดยม ีนายแพทยบ์รรล ุ
ศริพิานชิ เปน็ประธาน นายแพทยว์ชิยั 
โชคววิฒัน เปน็กรรมการและเลขานกุาร 

ทั น ที ที่ ท ร า บ ร า ย ชื่ อ คณ ะ
กรรมการ ซึ่งบางท่านเคยร่วมตรวจสอบ

การทจุรติยามลูคา่ 1,400 ลา้นบาท ของกระทรวงสาธารณสขุ 
มาก่อน ทำาให้ชมรมแพทย์ชนบทมีปฏิกิริยาเชิงบวก ด้วยการ
ออกแถลงการณ์ปรับลดบทบาทในการเคลื่อนไหว และหันมา 
สนับสนุนการทำางานของคณะกรรมการชุดนี้อย่างเต็มที่10

การประชุมนัดแรกของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จ
จริงโครงการไทยเข้มแข็ง กระทรวงสาธารณสุข เริ่มขึ้นในวันที่ 
20 ตุลาคม 2552 ณ ทำาเนียบรัฐบาล นับจากนั้นมา  
ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการไทยเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุขก็
ทยอยเข้าให้ข้อมูลกับคณะกรรมการชุดนี้ ไม่เว้นแม้กระทั่ง
รัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ทั้งยังมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่อง 

การสอบสวนใช้การบันทึกเสียงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทัง้หมด และมกีารถอดเทปทกุครัง้ ซึง่ นายแพทยว์ชิยั อธบิาย
ว่า “เพราะคณะกรรมการให้ความสำาคัญกับเอกสาร พยาน
วัตถุหลักฐานมากกว่า เพราะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จ
จริงได้ ส่วนพยานบุคคล เป็นการให้ถ้อยคำาเพื่อยืนยันตาม
เอกสารข้อเท็จจริงเท่านั้น”11

ประวัติศาสตร์ “ทุจริต” ซ้ำารอย

กอ่นจะขา้มเขา้สูป่ใีหม ่วนัที ่28 ธนัวาคม 2552 นาย
แพทยบ์รรล ุศริพิานชิ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ กแ็ถลง 
สรุปผลการตรวจสอบหลังจากเข้ารายงานต่อนายกรัฐมนตรี  
เพื่อมอบพยานหลักฐานจำานวน 4,733 หน้า ว่า “การจัดตั้ง 
งบประมาณดังกล่าวมีพฤติกรรมและพยานหลักฐานที่น่าเชื่อ
ถือได้ว่า ส่อไปในทางที่จะทำาให้เกิดการทุจริตจริง...หากไม่มี
การแก้ไขให้ถูกต้อง แทนที่จะทำาให้ไทยเข้มแข็งสมเจตนารมณ์ 
จะกลับทำาให้ประเทศชาติอ่อนแอลง”12
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คณะกรรมการตรวจสอบฯ เสนอใหด้ำาเนนิการทางวนิยั 
แพ่ง และอาญา กับผู้เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายการเมือง 4 คน และ
ข้าราชการประจำา 8 คน พร้อมกับระบุความเกี่ยวพันในทาง
ทจุรติตอ่ทา้ยเปน็รายบคุคล ตามดว้ยสิง่เตอืนใจถงึนกัการเมอืง
ดว้ยการยกมาตรฐาน 9 ขอ้ ทีน่ายกรฐัมนตรปีระกาศเมือ่ครัง้
เขา้รบัตำาแหนง่ใหม่ๆ  ทีร่ะบวุา่...ใหย้ดึถอืการปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ย
ความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเคร่งครัด...ความรับผิดชอบทาง 
การเมืองนั้น มีมาตรฐานที่สูงกว่าความรับผิดชอบทาง
กฎหมาย...มาย้ำาชัดๆ อีกครั้ง

 เมื่อผลสรุปโครงการไทยเข้มแข็งของกระทรวง
สาธารณสขุ กลายเปน็ “ระเบดิในมอื” ผูเ้กีย่วขอ้งโดยตรงอยา่ง
วทิยา แกว้ภราดยั กย็ืน่ใบลาออกจากตำาแหนง่รฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ตาม 
มาด้วย มานิต นพอมรบดี ที่ “จำายอม” ทิ้งเก้าอี้รัฐมนตรี 
ช่วยว่าการในสภาพสะบักสะบอม

 สำาหรับการสอบสวนต่อเนื่องเพื่อเอาผิดข้าราชการ
ประจำานั้น จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขคนใหม่ ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยข้าราชการประจำาจำานวน 5 คน ที่ถูกคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงฯ ชุดที่ นายแพทย์บรรลุ เป็นประธาน 
ชี้มูลความผิด โดยคณะกรรมการสอบสวนวินัยมีเลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นประธาน  
ส่วนข้าราชการที่เกษียณอายุราชการแล้วและถูกชี้มูลด้วย
จำานวน 3 คน ก็ส่งเรื่องไปยังสำานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำาเนินการ 
ต่อไป13

รตัพงษ ์สอนสภุาพ นกัวชิาการจากศนูยบ์รกิารวชิาการ
ธรรมาภบิาล มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม เขยีนบทความ
เรื่องนี้มีความตอนหนึ่งว่า “...ปัญหาการทุจริตในกระทรวง
สาธารณสขุเปน็ตวัอยา่งหนึง่เทา่นัน้ภายใตโ้ครงการไทยเขม้แขง็ 
สว่นสาเหตทุีเ่รือ่งมาแดงในกระทรวงนีก้อ่น เพราะวา่กลไกการ
ตรวจสอบถ่วงดุลกันภายในกระทรวง มีมากกว่าข้าราชการใน
กระทรวง ทบวง กรมตา่งๆ เนือ่งจากวา่บคุลากรทางการแพทย ์
มีความเป็นวิชาชีพ และมีอิสระมากกว่าสาขาอาชีพอื่นๆ...”14

เปรียบเทียบการทุจริตยา เมื่อปี 2541  
กับโครงการไทยเข้มแข็งปี 2552

ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ นักวิชาการที่ทำางานเรื่องการ
ทุจริตหลายโครงการ เปรียบเทียบการทุจริต 2 ครั้งนี้ ว่ามี
ความเหมือนกันสองประการคือ 

(1) เกดิในชว่งวกิฤตเศรษฐกจิ ทจุรติยา เกดิหลงัวกิฤต
เศรษฐกิจที่รัฐบาลไปกู้เงินไอเอ็มเอฟ แล้วจัดสรรงบประมาณ
ปี 2541 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงหรือ 
จ่ายค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพได้ และโรงพยาบาลก็มีหนี้ค่ายากัน
จำานวนมาก งบประมาณจึงไม่มากแค่ 1,400 ล้านบาท ส่วน 
ทุจริตโครงการไทยเข้มแข็ง เป็นงบประมาณปี 2552 เพื่อ
กระตุน้เศรษฐกจิ หวงัทำาใหร้ะบบเศรษฐกจิและคนไทยเขม้แขง็
ขึ้น วงเงินจึงมหาศาลถึง 1.4 ล้านล้านบาท โดยทยอยอนุมัติ
งบประมาณผ่านรัฐสภาฯ ทีละหลายแสนล้านบาท

(2) มีการเร่งรีบจัดทำาโครงการหรือคำาของบประมาณ 
การทุจริตยาเป็นการจัดสรรงบให้โรงพยาบาลต่างๆ ไปใช้หนี้ 
คา่ยาทีต่ดิคา้งกบับรษิทัยาและองคก์ารเภสชักรรม แตก่ลบันำา
ไปซื้อเวชภัณฑ์ราคาแพง ส่วนโครงการไทยเข้มแข็ง ต้องถือว่า 
เกิดจากผลกระทบหลังการรัฐประหาร ปี 2549 ที่ทำาให้ระบบ
ราชการเกิดความเฉื่อยชา เมื่อมีโครงการใหญ่และเร่งด่วน
ลงมือจึงไม่มีการกลั่นกรองเลย

สว่นวธิกีารทจุรตินัน้ มลีกัษณะทีเ่หมอืนกนัทัง้ 2 กรณี
คือ (1) เกิดขึ้นได้เพราะข้าราชการให้ความร่วมมือกับ 
นักการเมือง ลำาพังนักการเมืองฝ่ายเดียวไม่สามารถทุจริตได้  
(2) กรณกีารทจุรติยา เนือ่งจากยามรีาคากลาง จงึเริม่ตน้จาก
การออกระเบียบยกเลิกราคากลาง เพื่อสั่งซื้อตามอำาเภอใจ 
ส่วนโครงการไทยเข้มแข็ง ซึ่งเป็นงบลงทุน ที่มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กลับไม่ใช้กลไกนั้น แต่เลือกใช้กลไกพิเศษ และ  
(3) เปน็การจดัสรรงบประมาณกระจายออกไปในสว่นภมูภิาค
ก็จริง แต่มี ‘ใบสั่ง’ ออกไปจากส่วนกลาง ทำาให้มีคนรู้เห็น 
‘ความผิดปกติ’ เห็นปัญหาและผลกระทบจำานวนมาก นำามา
ซึ่งการตรวจสอบ เปิดโปงได้อย่างรวดเร็ว15 

แต่มีข้อแตกต่างที่โครงการไทยเข้มแข็งสามารถตรวจ
สอบและยับยั้งก่อนจะมีการทุจริต ขณะที่โครงการทุจริตยา  
พบการทุจริตไปแล้วราว 100-200 ล้านบาท16

โครงการไทยเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งใช้ 
งบประมาณท่ีมาจากการกู้เงินคร้ังประวัติศาสตร์ของประเทศไทย  
ยงัคงถกูตรวจสอบตอ่ไปจากสำานกังานปอ้งกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และเงินกู้ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะ
ทำาให้คนไทยทุกคนต้องแบกรับภาระหนี้ก้อนโตร่วมกันเท่านั้น 
แต่ยังถูกนำามาใช้ในทิศทางที่ทำาให้คนไทยทั้งชาติต้องสูญเสีย
โอกาส จากการ “ทุจริต” ที่เกิดขึ้นอีกด้วย
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