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ให้สิทธิบัตรทองกับผู้พิการทุกคน

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้อ�านาจ
ตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ออกค�าสัง่เรื่องการรับบริการ
สาธารณสุขของคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  
ให้ผู้พกิารสิทธปิระกนัสังคมได้รบัสิทธริบับรกิารสาธารณสุข
เทียบเท่าสิทธิบัตรทอง โดยส�านักงานประกันสังคมจะเป็น
ผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายให้ เพือ่เป็นการช่วยเหลอืผู้พิการ 
ท่ีมีงานท�าและเข้าสู่ระบบประกนัสังคม สามารถเข้าถงึสิทธ ิ
หรือบัตรทองคนพิการได้ต่อไป เนือ่งจากระบบบัตรทอง 
ให้สิทธคินพกิารรกัษาฟรใีนสถานพยาบาลของรัฐแห่งใดกไ็ด้ 
ขณะทีร่ะบบประกันสังคมคนพิการจะต้องจ่ายเงินสมทบ
เพื่อให้เกิดสิทธิ และสามารถเข้ารับการรักษาได้เฉพาะ 
โรงพยาบาลต้นสังกัดทีล่งทะเบียนประกันตนเอาไว้เท่านัน้ 
โดยส�านักงานประกันสังคมจะโอนย้ายข้อมูลของผู้พิการ 
ท่ีเป็นผู้ประกนัตนประมาณ 28,000 คน ไปให้กบัส�านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. พร้อมทัง้ 
ท�าหนงัสอืแจ้งไปยงัสถานประกอบการให้แจ้งสทิธิกับ 
ผู้พกิารได้รบัทราบว่าสามารถไปใช้สิทธบัิตรทอง เพื่อเข้ารบั 
การรักษาในโรงพยาบาลของรัฐทกุแห่งได้ตัง้แต่วันที ่ 15 
ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
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คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้อ�านาจ
ตามมาตรา 44 ออกค�าสั่ง เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
15 ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เมือ่วันที่ 15 มิถุนายน 2559  
โดยให้รฐัจดัสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีให้กับเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง
มัธยมศึกษาปีที ่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช. 3) หรอืเทียบเท่า และให้หมายรวมถงึการศกึษาพเิศษ
และการศึกษาสงเคราะห์ด้วย โดยค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
นัน้ได ้แก ่ ค ่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังส ือเรียน  
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ (อาทิ ค่าอุปกรณ์กีฬา สนามกีฬา และค่าจ้างครู
ชาวต่างชาติสอนภาษา เป็นต้น) โดยให้ทุกโรงเรียนเตรียม
การจัดให้เด็กได้รับการดูแล และพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสติปัญญา เพื่อให้เรียนอย่างมีมาตรฐาน และ
คุณภาพ พร้อมให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาต ิ
ให้สอดคล้องกบัค�าส่ังดงักล่าวด้วย อน่ึงรฐับาลท่ีผ่านมาก็ได้
มีนโยบายจัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 15 ปี 
โดยมีการตั้งงบประมาณเป็นรายปี และด�าเนินการต่อเนื่อง
มาทุกรัฐบาล คสช. จึงเห็นว่าเรื่องนี้สอดคล้องกับนโยบาย
ด้านการศึกษาของ คสช. และนโยบายปฏิรูปการศึกษาของ
รัฐบาล จึงสมควรยืนยันแนวทางดังกล่าว และปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้นโยบายดังกล่าวยั่งยืนต่อไป
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ไทยติดอันดับประเทศที่มีความทุกข์ยาก 
น้อยที่สุด

ส�านักข ่ าวบลูมเบ ิร ์ก  เผยผลส �ารวจดัชน ี
ความทุกข์ยาก (Misery Index) ประจ�าปี 2559 พบว่า 
ไทยเป็นประเทศทีม่ ีความทกุข์ยากน้อยทีส่ ุดในโลก  
เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ อีก 74 ประเทศ โดยอ้างอิง
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วยอัตราการว่างงาน  
ค่าเงินเฟ้อ ค่าครองชีพ และความเข้มแข็งของตลาด
แรงงาน จากรายงานระบุว่าไทยมีอัตราการว่างงานต�่า 
และมีเงินเฟ้อต�่าเมือ่เทียบกับประเทศต่างๆ ท�าให้ดัชนี
ความทุกข์ยากต�่าลงไปด้วย ส่วนประเทศทีด่ัชนีความ
ทุกข์ยากต�า่เป็นอันดับสองและสามคือสิงคโปร์ และ 
ญีปุ่่น ตามล�าดับ ในทางตรงกันข้ามประเทศที่มีความ
ทุกข์ยากมากที่สุดในโลกคือ เวเนซุเอลา เนื่องจากราคา
น�า้มันท่ีตกต�่าในช่วงท่ีผ่านมา ท�าให้รายได้จากการส่งออก 
น�้ามันลดลง และอัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น จนเกิด
วกิฤตเศรษฐกจิ และภาวะขาดแคลนอาหารและยารกัษา
โรค ส่วนประเทศทีม่ีความทุกข์ยากมากเป็นอันดับสอง
และสามของโลก คือ บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา  
และแอฟริกาใต้ ตามล�าดับ ทั้งนี้ส�านักข่าวบลูมเบิร์ก 
ได้รายงานด้วยว่า 15 อันดับประเทศทีม่ ีความสุข 
ในเชิงเศรษฐกิจมากทีสุ่ดในโลก (The 15 Happiest 
Economies in the World) ได้แก่ ไทย ตามด้วยสิงคโปร์  
สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน เดนมาร์ก จีน 
สหรัฐอเมริกา นอร์เวย์ สหราชอาณาจักร ออสเตรีย 
นิวซแีลนด์ ไอซ์แลนด์ มาเลเซยี และเยอรมนี ตามล�าดบั

แพทยสมาคมโลก ยกโครงการบัตรทอง  
เป็นแม่แบบของเอเชีย

ส�านักข่าว วอยซ์ ออฟ อเมริกา (VOA: Voice of  
America) ได้เผยแพร่ค�าให้สัมภาษณ์ของ ศาสตราจารย์  
Michael Gideon Marmot ผู้เชี่ยวชาญนโยบายการสาธารณสุข 
และด�ารงต�าแหน่งนายกแพทยสมาคมโลก (World Medical 
Association) ยกย่องโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
(บัตรทอง) ของไทยว่า เป็นแม่แบบส�าหรับประเทศเศรษฐกิจ 
โตเร็วในเอเชีย โดยโครงการดังกล่าวครอบคลุมประชากร 
ส่วนใหญ่ของประเทศอย่างแท้จริง ขณะที่ประชากรส่วนใหญ่
ของประเทศก�าลังพัฒนาอื่นๆ ในเอเชีย เช่น อินเดีย ต้องจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลเอง ท�าให้คนจ�านวนมากเข้าไม่ถึงการรักษา
พยาบาล ทัง้นีโ้ครงการหลกัประกันสขุภาพถ้วนหน้าของ
ประเทศไทยหรือบตัรทอง เริม่ต้นเมือ่ปี 2544 ได้ให้บริการ 
แก่ประชาชนที่ไม่มีการประกันสุขภาพราว 18 ล้านคน รวมทั้ง
อีกประมาณ 29 ล้านคนทีส่ามารถเข้ารับบริการได้บางส่วน 
โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าเกิดจากแนวคิดทีต่้องการ 
ให้มีบรกิารการดแูลสุขภาพท่ีมีคณุภาพอย่างเพยีงพอ ท่ีจะท�าให้
ประชาชนทุกๆ คนสามารถเข้าถงึบรกิารได้ เพื่อการมี “สุขภาพ
ดีถ้วนหน้า – Health for All” ซึ่งเป็นเป้าหมายทางสังคมที่
ก�าหนดขึ้นโดยสมัชชาอนามัยโลกเมือ่ปี 2520 มีจุดประสงค์ 
ท่ีจะยกระดับสุขภาพของประชาชนทกุคนในโลกให้อยู่ในระดบั 
ทีจ่ะสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่เป็นภาระแก่
สังคม ในขณะเดยีวกนักส็ามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนและประเทศชาติ
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ เป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้ามุ่งท่ีจะปิด 
หรือลดช่องว่างในเรื่องสุขภาพระหว่างประเทศทีพ่ัฒนาแล้ว 
ประเทศทีก่�าลังพัฒนา และประเทศด้อยพัฒนา และต้องการ 
ให้เกิดความเสมอภาคและความยุติธรรมด้านสุขภาพในสังคม
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